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3 Powitanie - Grußwort 

 

Drodzy nowi berlińczycy, 
 
serdecznie witam Państwa w berlińskim okręgu Mitte. W Mitte mieszka prawie 
380.000 ludzi z ponad 170 państw. 
Ta różnorodność kulturowa jest widoczna w naszych dzielnicach i w tolerancyjnym 
współistnieniu sąsiadów. Dlatego jestem pewien, że i Państwo wkrótce poczują się 
tu jak u siebie w domu i będę się cieszył, jeżeli wzbogacą Państwo nasz okręg swoją 
historią i swoimi pomysłami.  
Zwłaszcza w pierwszych tygodniach i miesiącach muszą Państwo zreorganizować 
wiele obszarów swojego życia. Często czekają Państwa również wizyty w urzędach. 
Urząd okręgu Mitte reguluje wiele spraw obywatelskich: na przykład, jeśli 
potrzebują Państwo meldunku policyjnego, chcieliby Państwo złożyć wniosek o 
bon na przedszkole lub potrzebują pomocy w sprawach rodzinnych. Urząd 
okręgowy współpracuje również z wieloma poradniami i stowarzyszeniami. 
 
Aby ułatwić Państwu orientację, w niniejszej broszurze zebrano w przejrzysty 
sposób wszystkie ważne punkty kontaktowe i oferty Urzędu okręgowego. Na 
wypadek, jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze wystarczającej znajomości języka 
niemieckiego, przetłumaczyliśmy broszurę na polski i inne języki. 
Broszura służy również jako pomoc i orientacja dla wolontariuszy, inicjatyw i 
organizacji zaangażowanych w pracę z uchodźcami i w zakresie migracji. 
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jeśli mają Państwo jakieś 
pytania, proszę zwracać się z nimi bez skrępowania do pracowniczek i 
pracowników urzędu. 
Wielojęzyczna broszura jest dostępna do pobrania pod adresem 
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-
verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/ 
Więcej informacji, aktualne ogłoszenia i oferty można znaleźć na stronie 
internetowej okręgowego pełnomocnika ds. integracji: 
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/  
 
Biuro powitalne z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania i sugestie: 
willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de 
 

Za dobre sąsiedztwo!  

 

 

 

burmistrz okręgu  

 Berlin, 8. maja 2019 r. 

Stephan von Dassel  
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6 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Koordynacja kwestii dotyczących uchodźców w 

Urzędzie Zdrowia  

 

 

Adres 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

Osoby kontaktowe 

Pani Przyborowski 

T (030) 9018 – 42636 

F (030) 9018 – 488-42636 

M nina.przyborowski@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U9 do U Turmstr. 

Autobusem: 245; 101, 123, do Rathaus Tiergarten 

  M27, TXL, 187 do U Turmstr. 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

 Mediacja językowa: w języku angielskim i francuskim. Istnieje również 

możliwość zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu. 

 

 

 

  

 wsparcie dla personelu i wolontariuszy w domach dla uchodźców, a 

także dla personelu urzędu okręgowego Mitte w kwestiach dotyczących 

opieki medycznej dla uchodźców 

 funkcja przewodnika w systemie zasad zdrowotnych 

 udostępnianie wielojęzycznych materiałów informacyjnych 

 wydarzenia informacyjne w domach dla uchodźców na temat opieki 

zdrowotnej 

 terminy wizyt po uprzednim telefoniczym umówieniu się  

Urząd Zdrowia dla okręgu Mitte 



 

7 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Poradnia dla osób niepełnosprawnych i chorych na 

raka    

 

 

Adres 

Turmstr. 21, budynek M, wejście L, 10559 Berlin na trzecim piętrze. 

 

T (030) 9018 – 45181 / 43287 

F (030) 9018 – 488-43287 

M bfb@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U9 do U Turmstr. (winda) 

Autobusem: 123 187 101 do Turmstr./Lübecker Str. 

N40 101 123 187 M27 do U Turmstr. 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

Otwarte godziny przyjęć 

Wtorek:  09:00 – 12:00  

 

Konsultacje telefoniczne 

Czwartek:  09:00 – 12:00  

 

 Mediacja językowa: w języku angielskim i czeskim. Istnieje również możliwość 

zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu. 

 

  

Porady dla dorosłych w godzinach pracy i podczas wizyt domowych: 

 kwestie dotyczące problemów związanych z niepełnosprawnością i 

chorobą 

 pomoc przy składaniu wniosków (o identyfikator osoby 

niepełnosprawnej< Schwerbehindertenausweis>, sprzęty i produkty 

służące do pielęgnacji, pomoc w integracji społecznej, świadczenia 

społeczne) 

 pośrednictwo do grup samopomocy 



 

8 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Poradnia planowania rodziny i ciąży 

 
 

Patrz adres na następnej stronie. 

  

 porady medyczne na temat metod planowania rodziny 

 przejęcie kosztów za środki antykoncepcyjne po udowodnieniu niskich 

dochodów 

 badanie i przepisywanie środków antykoncepcyjnych dla kobiet 

nieubezpieczonych 

 opieka medyczna i badanie kobiet w ciąży bez ubezpieczenia 

zdrowotnego 

 porady i pomoc w czasie ciąży w kwestiach medycznych, społecznych i 

ekonomicznych 

 wsparcie psychologiczno-społeczne oraz przy ubieganiu się o fundusze 

fundacyjne w czasie ciąży 

 porady w sytuacjach konfliktowych związanych z ciążą na podstawie 

wydanego zaświadczenia o udzieleniu porady zgodnie z § 219 kodeksu 

karnego i porady w kwestiach związanych z porodem poufnym 



 

9 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Adres 

Ruheplatzstr. 13, 13347 Berlin 

 

T (030) 9018 – 44235 

F (030) 9018 – 44220 

M zentrum-familienplanung@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U6, U9 do U Leopoldplatz  

Autobusem:  120, 147, 221, 247, 327 do U Leopoldplatz 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

Godziny przyjęć  

Poniedziałek: 14:00 – 18:00  

Wtorek:  09:00 – 12:00  

Czwartek:  09:00 – 12.00  

Spotkania tylko po uprzednim umówieniu się na: 

 Poradę medyczną i badanie            T (030) 9018 - 

44235 

 Porady dla kobiet w ciąży            T (030) 9018 - 

44115 

 Porady w sytuacjach konfliktowych związanych z ciążą T (030) 9018 - 

44115 

 

 Mediacja językowa: w języku angielskim, arabskim, tureckim, bułgarskim, 

rumuńskim. Istnieje również możliwość zamówienia tłumaczy ustnych innych 

języków lub skorzystania z mediacji telefonicznej na miejscu. 

  



 

10 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Przychodnia rozwoju dziecka 

 

 

 

 

Adres 

Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 

T (030) 9018 – 45183 

F (030) 9018 488 – 488-45183 

M beratungrisikokinder@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U9 do U Turmstr. 

Autobusem: 245; 101, 123, do Rathaus Tiergarten 

  M27, TXL, 187 do U Turmstr. 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Godziny przyjęć  

Spotkania tylko po uprzednim umówieniu się. 

 

 Mediacja językowa: w języku angielskim, polskim. Istnieje również możliwość 

zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu. 

  

 specjalistyczna i terapeutyczna diagnostyka dla dzieci z opóźnieniami 

rozwojowymi niepełnosprawnością fizyczną / umysłową lub dla 

wcześniaków od urodzenia do rozpoczęcia szkoły oraz ich opiniowanie,  

 kompleksowe porady i wskazówki dla rodziców i opiekunów 

 opiniowanie dzieci ze statusem integracyjnym w celu ustalenia 

potrzeby terapii 

 terapie indywidualne i grupowe (fizjoterapia, ergoterapia, terapia 

logopedyczna i muzykoterapia) w szczególnych przypadkach 



 

11 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Poradnia Zdrowia Seksualnego - STI-HIV   

 

Adres 

Potsdamer Str. 65, 10785 Berlin 

 

T (030) 2 63 96 69 30 

F (030) 2 63 96 69 50 

M sti-hiv-bera@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U1 do U Kurfürstenstraße  

U2 do U Bülowstraße 

S-Bahną:  S1, S2, S25 do Potsdamer Platz 

Autobusem: M48, M85 do Lützowstr./ Potsdamer Str. 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Godziny przyjęć  

Poniedziałek:  12:00 – 15:00 

Wtorek:  15:00 – 18:00 

Czwartek:  15:00 – 18:00 

Piątek:  09:00 – 12:00 

 

B Porady i konsultacja lekarska tylko po uprzednim umówieniu się. 

 

 Mediacja językowa: w języku angielskim, tajlandskim, tureckim. Isnieje również 

możliość zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu.  

 anonimowy test na HIV 

 informacje na temat infekcji przenoszonych drogą płciową i możliwości 

ochrony, porady, badania i, w razie potrzeby, leczenie 



 

12 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Berlińska przychodnia dla osób z wadami wzroku 

 

Adres 

Turmstr. 21, budynek M, wejście J, 10559 Berlin  

 

T (030) 9018 – 45246 

F (030) 9018 – 45252 

M bfs@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U9 do U Birkenstraße (brak windy) 

   U9 do U Turmstr. (winda) 

Autobusem: M27 do Havelberger Straße 

   245, TXL do U Turmstr. 

123, 187, 101, 245 Turmstr./Lübecker Str 

(dłuższa droga pieszo przez teren) 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

Godziny przyjęć  

Spotkania tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się. 

 

Poniedziałek, wtorek, środa:  08:30 – 15:00 

Czwartek:    08:30 – 17:00 

Piątek:    08:30 – 13:00 

 

Porady tematyczne dla osób z uszkodzeniem wzroku w zakresie: 

 złożenia wniosku i wyjaśniania roszczeń zgodnie z krajową ustawą o 

zasiłku pielęgnacyjnym (Landespflegegeldgesetz) oraz prawem dla 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

(Schwerbehindertenrecht) 

 możliwości polepszenia wzroku dzięki optycznym i elektronicznym 

urządzeniom 

 specjalistycznego opiniowania 

 informacji na temat możliwości wsparcia dla dzieci z wadami wzroku w 

rodzinie, przedszkolu i szkole, a także wsparcia dla rodziców, 

nauczycieli, wychowawców i opiekunów 

 informacji o środkach integracyjnych i rehabilitacyjnych 



 

13  Mediacja językowa: w języku angielskim. Istnieje również możliwość 

zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu. 

  



 

14 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Ochrona przed infekcjami, pomoc medyczna w 

przypadku katastrof i ochrona zdrowia przed 

czynnikami środowiskowymi  

 

Adres 

Kapweg 3, 13405 Berlin 

 

T (030) 9018 – 33208 

F (030) 9018 – 33254 

M hygiene-umwelt@ba-mitte.berlin.de 

 

Dojazd 

Metrem:  U6 do U Kurt-Schumacher-Platz (winda) 

Autobusem: 125, 128 Kapweg 

   128, M21 Julius-Leber-Kaserne 

 122, 125, 128, 221, M21, N6, X21 U Kurt-Schumacher-Platz 

 

Konsultacja telefoniczna 

Poniedziałek: 09:00 – 15:00 

Wtorek:  09:00 – 15:00 

Środa:  09:00 – 15:00 

Czwartek:  09:00 – 15:00 

Piątek:  09:00 – 14:00 

I po uprzednim umówieniu się. 

 

 Mediacja językowa: W razie potrzeby istnieje możliwość zamówienia tłumaczy 

ustnych lub skorzystania z mediacji telefonicznej na miejscu. 

 

  

 porady dotyczące wymagań higienicznych w miejscach 

zakwaterowania 

 kontrole infekcji i higieny w kwaterach dla uchodźców 

 edukacja i działania dotyczące przenoszenia chorób zakaźnych i ich 

zapobiegania  

 odbiorca zgłoszeń o chorobach zakaźnych zgodnie z ustawą o 

ochronie przed infekcjami (Infektionsschutzgesetz, IfSG §§ 33-36) dla 

prowadzących ośrodki dla uchodźców  



 

15 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Służba zdrowia dzieci i młodzieży (KJGD)  

 
 

Patrz adresy na następnej stronie. 

  

Badanie lekarskie i porady do 18-tego roku życia, np.: 

 dla dzieci i młodzieży, które nie są ubezpieczone 

 w przypadku badań związanych z przyjęciem do przedszkola lub do 

szkoły oraz w związku z imigracją 

 kontrola i w razie potrzeby przeprowadzanie badań profilaktycznych 

 porady dotyczące szczepień i, w razie potrzeby, ich przeprowadzanie  

 porady na temat zaburzeń rozwojowych i zdrowotnych 

Porady społeczno-pedagogiczne do 2-ego roku życia: 

 porady dotyczące opieki, odżywiania, rozwoju i zapobiegania 

wypadkom w dzieciństwie 

 wizyta domowa z okazji narodzin dziecka 

 pośrednictwo w ofertach wczesnej pomocy (np. położna rodzinna, 

grupy dla dzieci i rodziców) 

 informacje o korzyściach prawnych i wsparciu w przypadku problemów 

finansowych 

 interwencja kryzysowa i praca nad ochroną dzieci we współpracy z 

Urzędem ds. Dzieci i Młodzieży 



 

16 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Adres 

Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 

Kontakt dla dzielnic Wedding i Alt-Mitte 

T (030) 9018 – 46130/-46131 

F (030) 9018 – 45266 

M kjgd@ba-mitte.berlin.de 

 

Kontakt dla dzielnicy Tiergarten 

T (030) 9018 – 33213/-33216 

F (030) 9018 – 33305 

M kjgd@ba-mitte.berlin.de 

 

Dojazd 

Metro:  U9 do U Turmstraße 

Autobus:  245, 101, 123 do Rathaus Tiergarten; 

 M27, TXL, 187 do U Turmstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Godziny przyjęć  

Proszę pytać telefonicznie. 

 

 Mediacja językowa: w języku angielskim, tureckim, polskim, arabskim. Istnieje 

również możliwość zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z 

mediacji telefonicznej na miejscu. 

  



 

17 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży (KJPD) 

 

 

Adres 

Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

Rejestracja: Pani Grundmann / Pani Werner / Pani Urbanski 

T (030) 9018 – 33241 / -33242 / -33250 

F (030) 9018 – 32306 

M kjpd@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U9 do U Turmstr. 

Autobusem: 245; 101, 123, do Rathaus Tiergarten 

  M27, TXL, 187 do U Turmstr. 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Godziny przyjęć 

Osiągalność telefoniczna 

Od poniedziałku do piątku: 10:00 – 14:00  

 

Otwarte godziny przyjęć 

Czwartek:   15:30 – 17:30  

 

 Mediacja językowa: w języku angielskim. Istnieje również możliwość 

zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu. 

Porady oraz badania medyczne i psychologiczne dla dzieci do 18-tu lat i ich 

rodziców odnoszące się do:  

 zaburzeń psychicznych lub rozwojowych oraz trudności w zachowaniu, 

a także dolegliwości psychosomatycznych 

 interwencji kryzysowej i wsparcia w opanowaniu nagłych stanów 

psychicznych 

 wsparcia przy wprowadzeniu odpowiedniej pomocy zgodnie z  

kodeksem prawa socjalnego (SGB) 



 

18   



 

19 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Służba społeczno-psychiatryczna (SpD) 

 

Adres 

Lokalizacja w dzielnicy Wedding: 

 

Westhafenstr. 1, 13353 Berlin 

Rejestracja na 2. piętrze, pokój 214 

 

 

Lokalizacja w dzielnicy Tiergarten: 

Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

Rejestracja: 1. piętro, pokój 128 

T (030) 9018 – 45212 

F (030) 9018 – 488 45212 

M sozialpsychdienst@ 

 ba-mitte.berlin.de 

T (030) 9018 – 33268 

F (030) 9018 – 488 33248 

M sozialpsychdienst@ 

 ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U9 do U Westhafen 

S-Bahną:  S 41, S 42 do Westhafen 

Dojazd 

Metrem:  U9 do U Turmstraße 

Autobusem: 245, 101, 123 do  

  Rathaus Tiergarten; 

  M27, TXL, 187 do 

  U Turmstraße 

B Dostęp do budynku bez barier. 

  

Godziny przyjęć dla obu lokalizacji 

Osiągalność telefoniczna 

Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 16:00  

Otwarte godziny przyjęć 

Wtorek:   09:00 – 12:00  

Czwartek:   14:00 – 16:00  

 

 interwencja kryzysowa i opieka psychiatryczna w nagłych przypadkach, 

w tym zakwaterowanie zgodnie z ustawą o pomocy i środkach 

ochronnych w przypadku chorób psychicznych (PsychKG) i nagłego 

zagrożenia własnej osoby lub innych osób 

 doradztwo i inicjowanie środków pomocy integracyjnej dla osób z 

chorobami psychiatrycznymi, osób z uzależnieniami, osób z 

zaburzeniami poznawczymi - w razie odpowiedzialności okręgu 

(odpowiedzialność zależy między innymi od miesiąca urodzenia głowy 

rodziny: okręg Mitte odpowiada za miesiąc styczeń). 



 

20  Mediacja językowa: w języku angielskim, tureckim. Istnieje również możliwość 

zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu. 

  



 

21 Urząd Zdrowia okręgu Mitte - Gesundheitsamt Mitte 

Usługi dentystyczne - Zahnärztlicher Dienst 

 

 

Adres 

Turmstr. 21, budynek M, 10559 Berlin 

 

 

T (030) 9018 – 45193 

F (030) 9018-488 45193 

M zahnaerztlicherdienst@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U9 do U Birkenstraße (brak windy) 

   U9 do U Turmstr. (z windą) 

Autobusem: M27 do Havelberger Straße 

   245, TXL do U Turmstr. 

123, 187, 101, 245 Turmstr./Lübecker Str 

(dluższa droga pieszo przez teren) 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Godziny przyjęć  

Spotkania tylko po uprzednim umówieniu się. 

 Mediacja językowa: w języku angielskim. Istnieje również możliwość 

zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu. 

 

  

 coroczne kontrole stomatologiczne w przedszkolach, szkołach i 

dziennych placówkach opiekuńczych  

 stomatologiczna profilaktyka grupowa w przedszkolach, szkołach 

(higiena jamy ustnej, odżywianie, fluoryzacja) 

 porady ortodontyczne  

 porady dla obywateli dotyczące problemów dentystycznych 

 brak leczenia stomatologicznego 



 

22 Urząd ds. Dzieci i Młodzieży okręgu Mitte - Jugendamt Mitte 

Koordynacja integracji i uchodźców w Urzędzie ds. 

Dzieci i Młodzieży okręgu Berlin-Mitte 

 

Adres 

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

Osoba kontaktowa 

Pan Walz 

T (030) 9018 – 23348 

F (030) 9018 – 24128 

M f.walz@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U5 do U Schillingstraße 

Tramwajem: M5, M6, M8 do Büschingstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

 Mediacja językowa: w języku angielskim. Istnieje również możliwość 

zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu. 

  

 poradnictwo dla pracowników instytucji dla uchodźców, Urzędu ds. 

Dzieci i Młodzieży i Stowarzyszeń pomocy dzieciom i młodzieży na 

temat pracy z nowo przybyłymi rodzinami 

 organizacja wydarzeń informacyjnych w instytucjach dla nowo 

przybyłych rodzin oraz o nich 

 obsługa zażaleń i interwencja kryzysowa 

Urząd ds. Dzieci i Młodzieży okręgu Mitte 



 

23 Urząd ds. Dzieci i Młodzieży okręgu Mitte - Jugendamt Mitte 

Koordynacja wczesnej pomocy w Urzędzie ds. Dzieci 

i Młodzieży okręgu Berlin-Mitte  

 

Adres 

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

Osoba kontaktowa 

Pani Böhnke 

T (030) 9018 – 22380 

F (030) 9018 – 488 22380 

M k.boehnke@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U5 do U Schillingstraße 

Tramwajem: M5, M6, M8 do Büschingstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

 Mediacja językowa: istnieje możliwość zamówienia tłumaczy ustnych lub 

skorzystania z mediacji telefonicznej na miejscu. 

 

 

 

  

(Zbliżające się) narodziny dziecka przynoszą wiele zmian w życiu codziennym. 

Jeśli zostaną Państwo wkrótce matką lub ojcem, muszą się Państwo zatroszczyć 

o wiele spraw i kilka przygotować: znaleźć położną, pójść na kurs przygotowujący 

do porodu, postarać się o zaświadczenie o uznaniu ojcostwa, poinformować kasę 

chorych, złożyć wniosek o urlop rodzicielski ... 

Jeśli Państwa dziecko już się urodziło, mają Państwo do wykonania zadania, 

takie jak: wizyta w Urzędzie Spraw Obywatelskich, przeprowadzenie 

profilaktycznych kontroli lekarskich, postaranie się o zasiłek rodzinny na dziecko 

i zasiłek rodzicielski, zorganizowanie miejsca w przedszkolu i wiele innych. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.berlin.de/fruehe-hilfen-mitte. 

oraz u koordynatorki wczesnej pomocy Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży okręgu 

Berlin-Mitte. 

http://www.berlin.de/fruehe-hilfen-mitte


 

24 Urząd ds. Dzieci i Młodzieży okręgu Mitte - Jugendamt Mitte 

Poradnia edukacyjna i rodzinna 

 

 

  

Jesteśmy poradnią edukacyjną i rodzinną. Współpracujemy z zespołami 

dyplomowanych psychologów, terapeutów dziecięcych i rodzinnych. 

Możecie się Państwo skontaktować z nami, jeśli martwicie się o swoje dziecko 

jako rodzice lub jeśli czujecie się bardzo obciążeni. Takie sytuacje mogą 

występować np. wtedy, gdy Państwa dziecko źle śpi, ma koszmary, gdy rodzą się 

w nim lęki, nie potrafi już przebywać samo i szybko wpada w płacz. 

Co oferujemy? 

 Wspieramy rodziców, dzieci i rodziny we wszystkich kwestiach i przy 

wszystkich problemach psychicznych, które dotykają dzieci lub 

rodziców  

 Oferujemy porady, diagnostykę i krótkoterminowe wsparcie 

terapeutyczne, szczególnie w sytuacjach kryzysowych oraz po 

traumatycznych i dramatycznych wydarzeniach (jak ucieczka, wojna) 

Oferta jest bezpłatna i poufna. Wszyscy rodzice i rodziny mieszkające w okręgu 

Mitte lub zakwaterowane w ośrodkach dla uchodźców mogą nas odwiedzić. 



 

25 Urząd ds. Dzieci i Młodzieży okręgu Mitte - Jugendamt Mitte 

Adresy 

W okręgu Mitte istnieją poradnie edukacyjne i rodzinne z trzema lokalizacjami. 

Lokalizacja w dzielnicy 

Wedding 

Kapweg 5,  

13405 Berlin 

Lokalizacja w dzielnicy 

Moabit 

Turmstr. 75,  

10551 Berlin 

 

Lokalizacja w dzielnicy 

Gesundbrunnen 

Grüntaler Straße 21, 

13357 Berlin 

T (030) 9018 – 45400 

F (030) 9018 – 45477 

M efb.zentrum-wedding@ 

 ba-mitte.berlin.de 

T (030) 9018 – 34614 

F (030) 9018 – 34646 

M efb.moabit@ 

 ba-mitte.berlin.de 

T (030) 9018 – 45350 

F (030) 9018 – 45331 

M efb.gesundbrunnen@ 

 ba-mitte.berlin.de 

Dojazd  

Metrem: U6 do U Kurt-

Schumacher-Platz albo 

U Afrikanische Straße 

Autobusem: 125, 128 do 

Kapweg 

122, 221, M21, X21 do Kurt-

Schumacher-Platz 

 

B Dostęp do budynku 

bez barier.  

 

Dojazd 

Metrem: U9 do 

U Turmstraße 

Autobusem: 245, 101, 

123 do Rathaus 

Tiergarten 

M27, TXL, 187 do U 

Turmstraße 

 

 
B Dostęp do budynku 

bez barier. (Proszę się 

wcześniej zarejestrować) 

 

Dojazd 

Metrem: U8 do 

U Pankstraße 

S-Bahną: S1, S2, S 25, S 

41, S 42 do 

Gesundbrunnen 

Tramwajem: M 13, M 50 

do Grüntaler Straße 

 

B Dostęp do budynku 

bez barier.  

 

Godziny otwarcia wszystkich lokalizacji 

Wtorek:  09:00 – 11:00  

Czwartek:  16:00 – 18:00  

 

 

 Mediacja językowa: w lokalizacji na Kapweg 5: w języku bośniackim, serbskim, 

chorwackim. Na Turmstr. 75: w języku tureckim, francuskim. Na Grüntaler Str. 21: w 

języku angielskim.  

Proszę się z nami skontaktować (w języku niemieckim lub angielskim), jeśli chcą 

Państwo, abyśmy się postarali o mediację językową w innych językach lub proszę 

przyprowadzić pośrednika językowego. Istnieje również możliwość skorzystania z 

mediacji telefonicznej na miejscu. 

 

  



 

26 Urząd ds. Dzieci i Młodzieży okręgu Mitte - Jugendamt Mitte 

Regionalna Służba Społeczno-Pedagogiczna 

 

Adres 

Obsługa dzienna Zespół zajmujący sie uchodźcami 

Osoby kontaktowe dla rodzin uchodźców i młodych ludzi z krajów spoza UE, 

małoletnich cudzoziemców bez opieki, rodzin przybyłych z krajów UE 

 

Rathaus Mitte 

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

T (030) 9018 – 21138 

F (030) 9018 – 24128 

M tfg.jugendamt@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U5 do U Schillingstraße 

Tramwajem: M5, M6, M8 do Büschingstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

  

Poradnia Społeczno–Pedagogiczna i usługi wspomagające rodziny  

Czasami rodzice potrzebują jedynie porady w razie zmartwień i problemów z 

dziećmi. Czasami sytuacja w rodzinie jest tak trudna, że już sami Państwo nie 

wiedzą, co robić. W takich sytuacjach rodziny, dzieci i młodzież mogą 

skontaktować się z Regionalną Społeczną Służbą Pedagogiczną w okręgu Mitte. 

Co oferujemy? 

 mediację w sytuacjach konfliktowych 

 profesjonalną konsultację dotyczącą problemów wychowawczych i 

konfliktów z prawem rodzinnym 

 informacje na temat dalszej dostosowanej pomocy w wychowaniu, a 

także opcji wsparcia psychologicznego 

 pomoc w znajdowaniu stosownych ofert 

 pomoc w zakresie ochrony dzieci dla dotkniętych rodzin 



 

27 Urząd ds. Dzieci i Młodzieży okręgu Mitte - Jugendamt Mitte 

Osiągalność telefoniczna 

Poniedziałek:   09:00 – 15:00 

Wtorek:   09:00 – 15:00 

Środa:   09:00 – 15:00 

Czwartek:   12:00 – 18:00 

Piątek:   09:00 – 14:00 

 

Godziny przyjęć osobistych 

Wtorek:   09:00 – 12:00 

Czwartek:   16:00 – 18:00 

Ochrona dzieci 

Rathaus Mitte 

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

Centralna koordynacja ochrony dzieci: Pani Nawroth 

T (030) 9018 – 23141 

M c.nawroth@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U 5 do U Schillingstraße 

Tramwajem: M5, M6, M8 do Büschingstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Zespół ochrony dzieci w okręgu Mitte 

T (030) 90182 – 55555  

 Od Poniedziałku do Piątku: 08:00 - 18:00  

Infolinia ochrony dzieci w Berlinie 

T (030) 61 00 66 

 Dostępna od poniedziałku do niedzieli 24 godziny na dobę 

Pogotowie dla dzieci i młodzieży 

T (030) 61 00 61 

 Dostępne od poniedziałku do niedzieli 24 godziny na dobę 

 

 Mediacja językowa: jeśli potrzebują Państwo mediacji językowej, prosimy dać 

nam znać z wyprzedzeniem. Istnieje również możliwość skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu. 

  



 

28 Urząd ds. Dzieci i Młodzieży okręgu Mitte - Jugendamt Mitte 

Opieka dzienna nad dziećmi - dodatkowe wsparcie i 

opieka w szkołach podstawowych  

 
 

 

  

Oferty opieki nad dziećmi 

Placówka opieki dziennej: 

Uczęszczanie do przedszkola stanowi uzupełnienie edukacji i wychowania 

dziecka w rodzinie oraz pozytywnie wpływa na jego rozwój językowy i społeczny. 

W przedszkolach dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat są pod opieką 

wyszkolonego personelu pedagogicznego. 

Dodatkowe oferty opieki w szkołach podstawowych (świetlica): 

Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej mają możliwość dodatkowej opieki 

w świetlicy. Tam dzieci bawią się i uczą razem, a także mają okazję zjeść razem 

obiad. 

Dostępne są następujące moduły opieki:  

 wczesny (6:00- 7:30) 

 popołudniowy (13:30 - 16:00) 

 późny (16:00 - 18:00) 

Aby uzyskać miejsce dla dziecka w przedszkolu, ośrodku opieki dziennej lub w 

świetlicy, należy najpierw złożyć wniosek o bon na przedszkole w Urzędzie ds. 

Dzieci i Młodzieży. 



 

29 Urząd ds. Dzieci i Młodzieży okręgu Mitte - Jugendamt Mitte 

Adres 

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

Dojazd 

Metrem:  U5 do U Schillingstraße 

Tramwajem: M5, M6, M8 do Büschingstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Osoby kontaktowe 

Bony na przedszkole i świetlicę: Pani Kehl 

T (030) 9018 – 23548 

F (030) 9018 – 488 23548 

M grit.kehl@ba-mitte.berlin.de 

Szukanie miejsc w przedszkolu: 

T (030) 9018 – 22375/ 23342 

F (030) 9018 – 488 22375 

M kitaplatz@ba-mitte.berlin.de 

 

Opieka dzienna nad dziećmi: 

T (030) 9018 – 22312 

T (030) 9018 – 22757 

Godziny przyjęć we wszystkich wydziałach: 

Wtorek:  09:00 – 12:00  

Czwartek:  14:00 – 18:00 

 

 Mediacja językowa: Proszę przyprowadzić w razie potrzeby pośrednika 

językowego. Istnieje również możliwość skorzystania z mediacji telefonicznej na 

miejscu. 

  



 

30 Urząd Spraw Obywatelskich okręgu Mitte - Amt für Bürgerdienste Mitte 

Koordynacja kwestii dotyczących uchodźców w 

Urzędzie Spraw Obywatelskich okręgu Mitte 

Adres 

Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

Osoby kontaktowe:  

Pan Schäfer 

T (030) 9018 – 32303 

F (030) 9018 – 32072 

M ronald.schäfer@ba-mitte.berlin.de 

 

lub 

 

Pan Neuhoff 

T (030) 9018- 34515 

F (030) 9018 – 34520 

M  alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U9 do U Turmstraße 

Autobusem:      101, 123, 245, M 27 do Rathaus Tiergarten 

        M27, TXL, 187 do U Turmstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

  

Urząd Spraw Obywatelskich okręgu Mitte 



 

31 Urząd Spraw Obywatelskich okręgu Mitte - Amt für Bürgerdienste Mitte 

Urząd Spraw Obywatelskich dla uchodźców 

 
 

Patrz adres na następnej stronie. 

  

Urząd Spraw Obywatelskich dla uchodźców zajmuje się kwestiami ludzi, którzy 

znajdują się jeszcze w trakcie procesu azylowego (osoby posiadające zezwolenie 

na pobyt) oraz osób, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany. Urząd Spraw 

Obywatelskich dla uchodźców okręgu Mitte odpowiada za uchodźców w 

okręgach: Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, 

Steglitz-Zehlendorf, Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Reinickendorf i 

Treptow-Köpenick. 

Co oferujemy? 

 przeprowadzanie zameldowań, wymeldowań i przemeldowań 

uchodźców 

 wydawanie i przedłużanie kart berlińskich (Berlinpass) dla uchodźców 

 składanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności 

 uwierzytelnienia  

 składanie podania o prawo jazdy 

 wyrejestrowanie pojazdu 

 przeniesienie dokumentów pobytowych 

 wydawanie kluczowych informacji 

 wydawanie formularzy 

 sprzedaż kart wakacyjnych (Ferienpass) 

 wsparcie w języku ojczystym przez pilotów integracyjnych 

(Lotsenprojekt - projekt dla pilotów „die brücke”) 



 

32 Urząd Spraw Obywatelskich okręgu Mitte - Amt für Bürgerdienste Mitte 

Urząd Spraw Obywatelskich dla uchodźców 

Adres 

Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

Osoba kontaktowa: Pan Neuhoff 

T (030) 9018 – 34515 

M alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U9 do U Turmstraße 

Autobusem:      245, 101, 123 do Rathaus Tiergarten 

         187, M27, TXL do U Turmstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Godziny przyjęć  

Poniedziałek: 08:00 – 15:00  

Wtorek:  08:00 – 15:00 

Środa:  07:00 – 14:00 

Czwartek:  11:00 – 18:00   

Piątek:  07:00 – 14:00 

 

Nie ma możliwości umówienia się na wizytę. 

 

 Mediacja językowa: w języku tureckim, serbochorwackim, angielskim. Piloci 

integracyjnii z projektu „die brücke“ pomagają również w języku arabskim, farsi/dari 

i rosyjskim. 

Istnieje możliwość skorzystania z mediacji telefonicznej na miejscu w innych 

językach. Mogą Państwo również przyprowadzić własnego pośrednika językowego. 

  



 

33 Urząd Spraw Obywatelskich okręgu Mitte - Amt für Bürgerdienste Mitte 

Back – Office w Urzędzie Spraw Obywatelskich dla 

uchodźców  

 

 

Adres 

Rathaus Wedding 

Müllerstraße 146, 13353 Berlin 

Osoba kontaktowa: Pan Neuhoff 

T (030) 9018 – 44515 

F (030) 9018 488 – 44515 

M alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U6 / U9 do U Leopoldplatz 

Autobusem: 120 do Rathaus Wedding lub U Leopoldplatz 

   142, 221, 247, 327 do U Leopoldplatz 

Tramwajem: 50, M13 do Seestraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

  

Co oferujemy? 

 przeprowadzenie zameldowań, wymeldowań i przemeldowań dla 

uchodźców, o ile są one składane przez domy dla uchodźców 

 odpowiedzialne za okręgi: Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, 

Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Pankow, Marzahn-

Hellersdorf, Lichtenberg, Reinickendorf i Treptow-Köpenick 

 nie ma tutaj osobistej obsługi klienta! 



 

34 Urząd Spraw Obywatelskich okręgu Mitte - Amt für Bürgerdienste Mitte 

Urząd Spraw Obywatelskich  

 
 

Proszę umówić termin wizyty: 

Telefonicznie pod numerem 030 115 

Online pod adresem internetowym http://service.berlin.de/terminvereinbarung 

Przez skanowanie kodu QR można dotrzeć na stronę wyboru terminu. 

 

  

Uchodźcy mogą udać się do Urzędu Spraw Obywatelskich, jeśli otrzymali azyl, 

zostali uznani za uchodźców lub otrzymali inny status ochrony od Federalnego 

Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) i posiadają zezwolenie na pobyt. Urząd 

Spraw Obywatelskich ma trzy lokalizacje w okręgu. Możesz swobodnie wybrać 

lokalizację lub odwiedzić każdy inny Urząd Spraw Obywatelskich w Berlinie. 

 

Co oferujemy? 

 zameldowanie, wymeldowanie, przemeldowanie 

 zaświadczenie o zameldowaniu (Meldebescheinigung) 

 wnioski o wydanie świadectwa dobrego postępowania 

 uwierzytelnienia 

 ubieganie się o prawo jazdy 

 wyrejestrowanie pojazdu 

 wydawanie pozwoleń na parkowanie dla mieszkańców 

 wydanie (przedłużenie) kart berlińskich (Berlinpass) 

 przeniesienie dokumentów pobytowych 

 udzielanie informacji drogowskazowych 

 wydawanie formularzy 

 sprzedaż kart wakacyjnych (Ferienpass) 

 tylko w lokalizacji w dzielnicy Wedding: porady dotyczące zasiłku 

mieszkaniowego 
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Urząd Spraw Obywatelskich okręgu Mitte (Amt für 

Bürgerdienste Mitte) 

Adres 

Okręg Mitte ma trzy lokalizacje Urzędu Spraw Obywatelskich. 

Lokalizacja Wedding 

Osloer Str. 36, 

13359 Berlin 

Lokalizacja Tiergarten 

Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob- Platz 1, 

10551 Berlin 

Lokalizacja Mitte 

Rathaus Mitte 

Karl-Marx-Allee 31, 

10178 Berlin 

 
Kierownik lokalizacji: 

Pan Milde 

 

T (030) 9018 – 47666 

F (030) 9018 – 488 47666 

M burkhard.milde@ 

         ba-mitte.berlin.de 

Kierownik lokalizacji: 

Pan Blank 

 

T (030) 9018 – 32611 

F (030) 9018 – 232072 

M hans-juergen.blank@ 

 ba-mitte.berlin.de 

Kierownik lokalizacji: 

Pan Wehlan 

 

T (030) 9018 – 23421 

F (030) 9018 – 23060 

M frank.wehlan@ 

 ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem: U8, U9 do 

U Osloer Straße 

Autobusem: 125, 128, 150, 

255 

do Osloer Straße 

Tramwajem: M13, 50 do U 

Osloer Straße 

Dojazd 

Metrem: U9 do 

U Turmstraße 

Autobusem: 245, 101, 

123, do Rathaus 

Tiergarten; 

M27, TXL, 187 do 

U Turmstraße 

Dojazd 

Metrem: U5 do 

U Schillingstraße 

Tramwajem: M5, M6, M8 

do Büschingstraße 

 

 

B  Dostęp do budynku bez barier. 

Godziny otwarcia okienka informacji we wszystkich trzech urzędach spraw 

obywatelskich:  

Poniedziałek: 08:00 - 15:00 

Wtorek:  08:00 - 15:00 

Środa:  07:00 - 14:00 

Czwartek:  11:00 - 18:00 

Piątek:  07:00 - 14:00 

 

 Mediacja językowa: w języku tureckim, serbochorwackim, angielskim. Istnieje 

możliwość skorzystania z mediacji telefonicznej na miejscu w innych językach. Mogą 

Państwo również przyprowadzić własnego pośrednika językowego.  
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Urząd Stanu Cywilnego - Standesamt 

 
   

Co oferujemy? 

 wydawanie dokumentów o dzieciach urodzonych w okręgu Berlin-Mitte 

(okazanie paszportu, aktu urodzenia i ewentualnie aktu małżeństwa/ 

umowy małżeńskiej jest konieczne) 

 rejestrację małżeństw, jeśli przynajmniej jedno z narzeczonych 

mieszka w okręgu Berlin-Mitte (paszport i zaświadczenie o stanie 

cywilnym są konieczne) 

 sporządzanie aktów zgonu osób zmarłych w okręgu Berlin-Mitte 

(wymagane przedstawienie paszportu/ dokumentów zastępczych 

paszportu) 

NAJNOWSZE WSKAZÓWKI 

Konsultacja po umówieniu się w dziale małżeńskim 

 Spotkania można rezerwować tylko za pośrednictwem  portalu 

serwisowego miasta Berlin: https://www.berlin.de/ba-

mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#ter

minbuchung  

https://www.berlin.de/ba-mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#terminbuchung
https://www.berlin.de/ba-mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#terminbuchung
https://www.berlin.de/ba-mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#terminbuchung
https://www.berlin.de/ba-mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#terminbuchung
https://www.berlin.de/ba-mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#terminbuchung
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Adres 

Urząd Stanu Cywilnego (Standesamt Mitte) 

Parochialstr. 3, 10179 Berlin 

Doajzd 

S-Bahną:    S5, S7, S75, S9 do S Jannowitzbrücke lub do S Alexanderplatz 

Metrem:                     U2 do U Klosterstrasse, U8 do U Jannowitzbrücke,  

                                       U8, U5 do U Alexanderplatz 

Autobusem:             M48, 248 do Berliner Rathaus, TXL, 100, 200 do S+U 

Alexanderplatz 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Godziny przyjęć  

 

Rejestracja zgonów 

Poniedziałek, wtorek: 09:00 – 12:30 

Czwartek:   09:00 – 12:30 i 15:00 – 18:00  

 
T (030) 9018 – 24325 /29 

F (030) 9018 – 24353 

 

Rejestracja urodzeń 

Poniedziałek, wtorek: 09:00 – 12:30 wydawanie numerków w poczekalni  

Czwartek:   09:00 – 12:30 i 15:00 – 18:00 wydawanie numerków w 

poczekalni  

 

T (030) 9018 – 24341/45/47/49/52 

F (030) 9018 – 24355 

Rejestracja małżeństw  

Poniedziałek, Wtorek: 09:00 – 12:30 tylko z terminem 

Czwartek:    09:00 – 12:30 oraz 

     15:00 – 18:00 tylko z terminem 

 
T (030) 9018 – 24332 /35/36/37/38 

F (030) 9018 – 24354 

 

 Mediacja językowa: Proszę przyprowadzić w razie potrzeby pośrednika 

językowego. Do poświadczeń trzeba przyprowadzić tłumacza przysięgłego.   
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Powszechna Służba Socjalna w Urzędzie Pomocy 

Społecznej 

 

Adres 

Rathaus Wedding 

Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

 

T (030) 9018 – 42421 / 42415 

F (030) 9018 – 488 42761 

M asd@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U6 / U9 do U Leopoldplatz 

Autobusem:  120 do Rathaus Wedding lub U Leopoldplatz 

   142, 221, 247, 327 do U Leopoldplatz 

Tramwajem:          50, M13 do Seestraße 

 
B Dostęp do budynku bez barier. 

Godziny przyjęć 

Pracownicy socjalni udzielają informacji, porad i wsparcia w wielu sprawach, 

takich jak: 

 podstawowe zabezpieczenie finansowe na starość i przy pełnej 

niezdolności do pracy 

 pomoc w utrzymaniu 

 pomoc w przypadku problemów zdrowotnych 

 wsparcie w kryzysowych sytuacjach finansowych 

 porady na temat kryzysów osobistych 

 pośrednictwo w usługach takich jak zapewnianie towarzystwa i 

odwiedziny przez wolontariuszy 

 informacje o innych placówkach doradczych i o specjalistycznych 

usługach 

 porady na temat usług opiekuńczych (np. pomocy pielęgnacyjnej, 

ubezpieczenia pielęgnacyjnego, sprzętu pomocniczego, pomocy 

domowej) 

 porady dla osób opiekujących się krewnymi 

 informacja i pomoc w składaniu wniosków o ulgi z zakresu prawa 

socjalnego (np. Berlinpass, legitymacja dla osoby niepełnosprawnej, 

zwolnienie z opłaty za abonament radiowo-telewizyjny) 

 mieszkanie w starszym wieku 

Urząd Spraw Społecznych 



 

39 Wtorek i Czwartek:                09:00 – 13:00  

oraz po uprzednim umówieniu się telefonicznie. 

 
 Mediacja językowa: w języku tureckim, angielskim, francuskim. Istnieje również 

możliwość zamówienia tłumaczy ustnych innych języków lub skorzystania z mediacji 

telefonicznej na miejscu.  
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Praca socjalna w domach dla uchodźców 

 
 

Adres 

Rathaus Wedding 

Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

 

T (030) 9018 – 42585 / 42248 

F (030) 9018 – 43672 

M r.matar@ba-mitte.berlin.de 

 m.bitik@ba-mitte.berlin.de 

 a.albrecht@ba-mitte.berlin.de 

 

Dojazd 

Metrem:                   U6/U9 do U Leopoldplatz 

Autobusem:              120 do Rathaus Wedding albo U Leopoldplatz 

                   142, 221, 247, 327 do U Leopoldplatz 

Tramwajem:            50, M13 do Seestraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Godziny przyjęć  

Poniedziałek: 9:00 do 11:30  

Wtorek:  9:00 do 11:30  

Czwartek:  9:00 do 11:30  

I po uprzednim umówieniu się telefonicznie 

 

 Mediacja językowa: W czasie godzin przyjęć w języku arabskim i angielskim. 

Dostęp do innych języków można uzyskać przez telefoniczny serwis tłumaczeń 

ustnych. Poza godzinami przyjęć mogą Państwo również przyprowadzić własnego 

pośrednika językowego.   

  

Pracownicy socjalni informują, doradzają i wspierają uchodźców mieszkających w 

domach dla uchodźców i zakwaterowanych przez Urząd okręgu Mitte w wielu 

sprawach, takich jak: 

 pytania dotyczące zakwaterowania 

 problemy społeczne 

 informacje o innych poradniach i specjalistycznych usługach 

 porady dotyczące znalezienia mieszkania 

 w razie potrzeby wsparcie przy składaniu wniosków (np. o WBS, SGB II, 

zasiłek chorobowy)  
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Zakwaterowanie - Unterbringung 

 
 

Patrz adres na następnej stronie. 

  

Zadaniem zakwaterowania uchodźców w dziale wyspecjalizowanym w sprawach 

bezdomności jest przyjęcie przymusowych bezdomnych uchodźców, którzy mają 

zezwolenie na pobyt zgodnie z art. 23 lub 25 ustawy o zamieszkaniu 

(Aufenthaltsgesetz) lub wizę na łączenie rodzin (Visum zur 

Familienzusammenführung). 

Podstawą prawną zakwaterowania jest art. 17 ogólnej ustawy o ochronie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w Berlinie (ASOG Bln.). 

Urząd okręgowy w Mitte nie dysponuje własnymi schroniskami dla bezdomnych 

ani mieszkaniami. Dlatego skierowanie do schroniska dla bezdomnych oparte na 

stwierdzonej przymusowej bezdomności jest udzielane do schroniska 

prowadzonego przez oferenta komercyjnego. 

Nie przysługuje prawo do zakwaterowania w określonym schronisku dla 

bezdomnych. 
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Zakwaterowanie  

Adres 

Rathaus Wedding 

Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

 

M sozialamt@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U6 / U9 do Leopoldplatz 

Autobusem: 120 do Rathaus Wedding albo Leopoldplatz 

   142, 221, 247, 327 do U Leopoldplatz 

Tramwajem: 50, M13 do Seestraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

Godziny przyjęć 

Przydzielanie numerków od 08:30 do 11:30 

Poniedziałek: 08:30 – 12:00  

Wtorek:  08:30 – 12:00  

Czwartek : 08:30 – 12:00   

 

 

Ustalenie terminu i ogólne informacje: 

Środa:  09:00 do 15:00  

Piątek:  09:00 do 12:00  

 

T (030) 9018 – 42300 

 

 Mediacja językowa: W czasie godzin przyjęć w języku arabskim i angielskim. 

Dostęp do innych języków można uzyskać przez telefoniczny serwis tłumaczeń 

ustnych. Mogą Państwo również przyprowadzić własnych pośredników językowych.   
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Urząd udzielający świadczeń dla osób bezdomnych 

według Ustawy o świadczeniach dla ubiegających 

się o azyl (AsylbLG) 

 
 

Patrz adres na następnej stronie. 

  

Miejsce udzielania świadczeń jest odpowiedzialne za:  

 świadczenia wynikające z Ustawy o świadczeniach dla ubiegających się 

o azyl (AsylbLG) dla osób, które otrzymały np.: 

-pobyt tolerowany (Duldung), zaświadczenie o opuszczeniu 

terytorium państwa (Grenzübertrittsbescheinigung), 

zaświadczenie L4048 

-wizę zgodnie z art. 23 ust. 1 lub dokument pobytowy zgodnie z 

art. 23 ust. 1 ustawy o pobycie „z powodu wojny” 

-zezwolenie na pobyt zgodnie z sekcją 25 ust. 4 zdanie 1 lub art. 

25 ust. 5 aktu pobytu z powodów humanitarnych według Ustawy 

o pobycie (AufenthG) 

 podstawowe świadczenia zabezpieczenia finansowego i środki 

utrzymania dla osób nieposiadających stałego miejsca zamieszkania, 

jeżeli nie są w stanie pracować i / lub osiągnęły granicę wieku 

 świadczenia według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

(PsychKG) dla pacjentów hospitalizowanych (w szpitalu 

psychiatrycznym dla skazanych) 

 świadczenia mające na celu przezwyciężenie szczególnych trudności 

społecznych w zakresie art. 67, 68 SGB XII, i.i. 

 domy zapewniające opiekę 

 przejęcie opłaty czynszów podczas pobytu w więzieniu 

 przejęcie długów czynszowych / energetycznych 
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Urząd udzielający świadczeń dla osób bezdomnych 

według Ustawy o świadczeniach dla ubiegających 

się o azyl (AsylbLG) 

Adres 

Rathaus Wedding 

Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

Osoba kontaktowa: Pani Klausch 

T (030) 9018 – 42369 

M sozialamt@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:  U6 / U9 do Leopoldplatz  

Autobusem: 120 do Rathaus Wedding albo Leopoldplatz 

   142, 221, 247, 327 do U Leopoldplatz 

Tramwajem: 50, M13 do Seestraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Godziny przyjęć 

 

W poniedziałki i czwartki 09:00 – 12:00  

(Zarejestrowanie się konieczne przed godz. 11:30) 

 

We wtorki przyjmujemy tylko na termin. 

 

 Mediacja językowa: W czasie godzin przyjęć w języku arabskim i angielskim. 

Dostęp do innych języków można uzyskać przez telefoniczny serwis tłumaczeń 

ustnych. Mogą Państwo również przyprowadzić własnych pośredników językowych. 
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Informacje o rejestracji w szkole podstawowej 

 
 

Patrz adres na stronie 43. 

  

Uczęszczanie do szkoły podstawowej 

Zwykle w wieku do siedmiu lat dziecko zostaje zapisane do szkoły, tzn. uczęszcza 

na regularne zajęcia, na które uczęszczają również dzieci niemieckojęzyczne. 

Co to jest klasa powitalna? 

W wieku od ośmiu do jedenastu lat dziecko uczęszcza do klasy powitalnej. W 

klasie powitalnej Państwa dziecko uczy się języka niemieckiego i zostaje 

przygotowane do regularnych lekcji w szkole. 

Gdzie mogę zarejestrować swoje dziecko?  

Rejestracja odbywa się w odpowiedzialnej za to szkole podstawowej. Mogą 

Państwo dowiedzieć się, która to szkoła w najbliżej położonej szkole 

podstawowej oraz w punkcie koordynacyjnym dla klas powitalnych 

(Koordinierungsstelle für Willkommensklassen) w centrum wsparcia językowego 

(Sprachförderzentrum). 

Proszę zabrać ze sobą następujące dokumenty, jeśli je Państwo posiadają: 

 dokumenty osobiste 

 potwierdzenie meldunku lub dokument poświadczający Państwa 

obecne miejsce zamieszkania (np. umowę najmu, zaświadczenie z LAF) 

 świadectwa (tylko do okazania w szkole) 

Jako rodzice mają Państwo obowiązek posłać dziecko na badania u lekarza 

szkolnego (Schularzt) przed przyjęciem do szkoły. Mogą Państwo umówić się na 

spotkanie w szkole podstawowej lub w biurze koordynacji szkół podstawowych. 

Ten punkt koordynacyjny przydziela również miejsca w szkole w klasach 

powitalnych. 

Urząd szkolny okręgu Mitte 
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Informacje o zapisaniu do szkoły średniej  

 
 

  

W jakim wieku Państwa dziecko uczęszcza do szkoły średniej? 

Zazwyczaj dzieci w wieku od 12 do 16 lat uczęszczają do szkoły średniej. Państwa 

dziecko będzie tam uczęszczać do klasy powitalnej. 

Co to jest klasa powitalna? 

W klasie powitalnej Państwa dziecko uczy się języka niemieckiego i jest 

przygotowywane do regularnych zajęć. 

Gdzie zapisują Państwo swoje dziecko? 

Rejestracja odbywa się w Urzędzie szkolnym w Mitte lub w Biurze 

koordynacyjnym. 

Proszę zabrać ze sobą następujące dokumenty, jeśli są dostępne: 

 dokumenty osobiste 

 potwierdzenie meldunku lub dokument poświadczający aktualne 

miejsce zamieszkania (np. dowód rejestracyjny z urzędu stanu 

cywilnego, umowę najmu, zaświadczenie z LAF) 

 świadectwa (tylko do przedłożenia w szkole) 

Otrzymają Państwo termin od urzędu szkolnego w celu sprawdzenia znajomości 

języka niemieckiego Państwa dziecka. Kontrola odbywa się w centrum 

koordynacji dla klas powitalnych w centrum wsparcia językowego. Szkoły są 

również przydzielane przez biuro koordynacyjne. Tam również otrzymają 

Państwo termin na obowiązkowe szkolne badanie lekarskie. 
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Osoby kontaktowe w Urzędzie ds. szkolnictwa i osoby kontaktowe w kwestiach klas 

powitalnych w szkołach średnich 

Adres 

Bezirksamt Mitte von Berlin 

Schulamt 

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

Raum 340 / 341 

T (030) 9018 – 26112 / 26018 

F (030) 9018 – 26001 

M schulamt@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:               U5 do Schillingstraße 

Tramwajem:        M5, M6, M8 do Büschingstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

Godziny przyjęć 

Poniedziałek: 09:00 – 12:00  

Wtorek:  09:00 – 12:00  

Czwartek:  15:00 – 18:00  
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Osoby kontaktowe w kwestiach dotyczących klas powitalnych w szkołach 

podstawowych i średnich  

 

Centrum koordynacji dla klas powitalnych  

 

Adres 

Sprachförderzentrum (SFZ) – budynek frontowy/ trzecie piętro 

Badstr. 10, 13357 Berlin  

Osoba kontaktowa: Pani Schiewe-Krüger 

T (030) 403 94 92 – 231 

F (030) 403 94 92 – 230 

M schiewe-krueger@sprachfoerderzentrum.de 

Dojazd 

Metrem:  U8 do U Gesundbrunnen albo U Pankstr. 

S-Bahną:  S1, S2, S25, S26, S41, S42, S46 do S Gesundbrunnen 

Autobusem: 247 do S+U Gesundbrunnen, M 27 do U Pankstr. 

  



 

49 Urząd dalszej edukacji i kultury okręgu Mitte  

Biblioteka miejska okręgu Mitte 

 
 

  

Co oferujemy? 

W naszych bibliotekach mogą Państwo znaleźć:  

 książki, filmy, płyty CD z muzyką, książki audio, gry 

 media w różnych językach 

 media do nauki języków  

 aktualne dzienniki i czasopisma 

 media dla dzieci i młodzieży 

 darmowe WiFi  

 internetowe i komputerowe stacje robocze 

 miejsca do czytania i uczenia się  

 wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

Wizyta jest bezpłatna! 

Jeśli chcą Państwo wypożyczyć media, potrzebują Państwo karty bibliotecznej. 

Dostaną ją Państwo za darmo. Do rejestracji potrzebujemy dokumentu 

pobytowego i adresu. Dzieci poniżej 18-tego roku życia potrzebują deklaracji 

zgody rodziców lub opiekuna. 

Z tą kartą mogą Państwo również wypożyczać media we wszystkich innych 

bibliotekach publicznych w Berlinie. Mogą Państwo też skorzystać z ofert 

cyfrowych w sieci berlińskich bibliotek publicznych: 

https://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/angebote/digitale-angebote/.  

Istnieją tam na przykład „Pressreader“ z ponad 5000 aktualnych gazet i 

czasopism z całego świata lub kursy e-learningowe do nauki języka 

niemieckiego. 

Więcej wskazówek i ciekawych linków można znaleźć na stronie 

http://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/angebote/angebote-fuer-

fluechtlinge/ 

Zapraszamy! 

Urząd dalszej edukacji i kultury okręgu Mitte 



 

50 Urząd dalszej edukacji i kultury okręgu Mitte  

Bezirkszentralbibliothek  

Philipp-Schaeffer 

Brunnenstr. 181, 10119 Berlin  

T (030) 9018 – 24444 

M schaeffer@stb-mitte.de 

 U8 Rosenthaler Platz 

 Po-Pią 10:00 – 19:30,  

 So 10:00 – 14:00  

Hansabibliothek 

Altonaer Str. 15, 10557 Berlin 

T (030) 9018 – 32156 

M hansa@stb-mitte.de 

 U9 Hansaplatz; S Tiergarten, Bellevue 

 Po, Pią 13:00 – 19:30, 

 Wt, Śr, Czw 12:00 – 18:00  

Bibliothek am Luisenbad 

Badstr. 39, 13357 Berlin 

T (030) 9018 – 45610 

M luisenbad@stb-mitte.de 

 U8 Pankstraße;  

 U8, U9 Osloer Straße 

 Po-Pią 10:00 – 19:30 

 So 10:00 – 14:00  

Kurt-Tucholsky-Bibliothek 

(Sponsor: Moabiter Ratschlag e. V.) 

Rostocker Straße 32b, 10553 Berlin 

T (030) 3948 0264 

M tucholsky@stb-mitte.de 

 S Beusselstraße 

 Po-Czw 12:30 – 18:00 

Bibliothek Tiergarten Süd 

Lützowstraße 27, 10785 Berlin 

T (030) 2300 3088 

M tiergarten-sued@stb-mitte.de 

 U1 Kurfürstenstraße 

 Po, Wt, Czw, Fr 12:30 – 18:00 

 

Schiller-Bibliothek z  

@hugo-Jugendmedienetage 

Müllerstr. 149, 13353 Berlin 

T (030) 9018 – 45683 

M schiller@stb-mitte.de 

 U6, U9 Leopoldplatz 

 Po- Pią 10:00 – 19:30, 

 So 10:00 – 14:00 

Bruno-Lösche-Bibliothek 

Perleberger Str. 33, 10559 Berlin 

T (030) 9018 – 33025 

M loesche@stb-mitte.de 

 U9 Birkenstr.; S Westhafen; Bus M27 

 Po-Pią 10:00 – 19:30, 

 So 10:00 – 14:00  

Fahrbibliothek 

T (030) 9018 – 45445 

M fahrbibliothek@stb-mitte.de 

 

 

B Dostęp do wszystkich budynków bez barier. 

 

www.stadtbibliothek-mitte.berlin.de 

www.facebook.com/stb.mitte 
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Ośrodek oświaty pozaszkolnej (Volkshochschule) – 

Kursy niemieckiego dla uchodźców  

 
 

  

Volkshochschule Berlin Mitte jest państwową instytucją szkoleniową. Jesteśmy 

uznanym podmiotem oferującym kursy integracyjne i co roku prowadzimy setki 

kursów językowych na wszystkich poziomach, przygotowując uczestników 

kursów do zatwierdzonych egzaminów z języka niemieckiego. 

Kursy niemieckiego dla uchodźców 

Nasze kursy języka niemieckiego dla uchodźców obejmują zazwyczaj 400 godzin 

lekcyjnych i kończą się zatwierdzonym egzaminem końcowym na poziomie 

języka A1 lub A2. Są one podzielone na 4 moduły, przy czym każdy z nich 

obejmuje 100 godzin lekcyjnych. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne 

podczas kursu. 

Kto może uczestniczyć w kursach? 

Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl oraz osoby posiadające zezwolenie na 

pobyt z powodów humanitarnych, które  

 nie są upoważnione do uczestnictwa w innym bezpłatnym kursie 

języka niemieckiego  finansowanym ze środków publicznych (np. kurs 

integracyjny lub kurs finansowany z EFS) 

 nie są już objęte obowiązkiem szkolnym 

 są zameldowane w Berlinie  

Jakie dokumenty potrzebują Państwo, aby się zarejestrować? 

 pozwolenie na pobyt 

 zaświadczenie o meldunku (Meldebescheinigung) 
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Rejestracja i poradnia: 

Adres 

Antonstraße 37 

13347 Berlin 

Raum 103 

 

T (030) 9018 – 37474 

M deutsch@vhsmitte.de  

 

Dojazd 

Metrem: U6, U9 do U Leopoldplatz 

S-Bahną: S41, S42 do S+U Wedding 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

Godziny przyjęć 

Poniedziałek:  11:00 – 15:00  

Czwartek:  11:00 – 15:00  

 

 

Przydzielanie terminów do rejestracji i poradni online: 

http://ftp.berlinonline.de/vhs-mitte/ 

 

Kursy niemieckiego dla uchodźców są oferowane przez wszystkie centra edukacji 

dorosłych w Berlinie. 

Godziny otwarcia rejestracji i poradni wszystkich centrów edukacji dorosłych w 

Berlinie można znaleźć w Internecie pod adresem: 

http://www.berlin.de/vhs/kurse/deutsch-integration/beratung/ 

 

 
  

http://www.berlin.de/vhs/kurse/deutsch-integration/beratung/
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Szkoła muzyczna Fanny Hensel  

 

Adres 

Biuro w Rathaus Tiergarten (4. piętro)  

Mathilde-Jacob-Platz 1 

10551 Berlin 

 

M infomusikschule@ba-mitte.berlin.de  

www.musikschule-fanny-hensel.de  

 

Dojazd 

Metrem:   U9 do U Turmstraße 

Autobusem: 245, 101, 123 do Rathaus Tiergarten 

M27, TXL, 187 do U Turmstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

 

Godziny otwarcia biura/ sekretariatu do spraw uczniów/ miejsca zawierania umów: 

- poza feriami szkolnymi - 

Wtorek:  14.00 – 18.00  

Czwartek : 8.00 – 12.00 

Szkoła muzyczna Fanny Hensel jest miejską szkołą muzyczną w berlińskim 

okręgu Mitte. Umożliwia ona zainteresowanym osobom w każdym wieku i 

różnego pochodzenia udział w wydarzeniach muzycznych i kulturalnych. Dzieci, 

młodzież i dorośli mogą uczyć się z nami gry niemal na wszystkich 

instrumentach orkiestrowych, na instrumentach z dziedziny muzyki światowej, 

śpiewu/ chóru, baletu, teatru muzycznego i tańca. Ponadto istnieją łatwiejsze 

programy nauczania w kontekście współpracy ze szkołami, przedszkolami i 

innymi partnerami społecznymi w okręgu.  

Lekcje muzyki dla uchodźców  

Lekcje instrumentalne i wokalne, oferty zespołowe. Osoby, które obecnie 

otrzymują świadczenia zgodnie z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających 

się o azyl, mają możliwość otrzymania lekcji muzyki w obniżonej cenie. 

Kto może skorzystać z tych ofert? 

Uchodźcy i osoby posiadające zezwolenie na pobyt z przyczyn humanitarnych. 

Jakie dokumenty potrzebują Państwo, aby się zarejestrować? 

Dokument poświadczający pobieranie świadczeń zgodnie z ustawą o 

świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl. 

http://www.musikschule-fanny-hensel.de/


 

54  
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Szkoła muzyczna ma kilka placówek  

 

Adresy placówek  

 

Placówka Mitte 

Wallstraße 42 

10179 Berlin 

Placówka Tiergarten 

Turmstraße 75 

10551 Berlin 

Placówka Wedding 

Ruheplatzstraße 4  

13347 Berlin 

(aktualnie w 

przebudowie) 

 

Lokalizacja zastępcza: 

Swinemünder Str. 80  

13355 Berlin T (030) 9018-37548 

F (030) 9018-37576 

T (030) 9018-33449 

F (030) 9018-33469 

T (030) 9018-44264 

F (030) 9018-44224 

Dojazd 

Autobusem: 147, 165, 265 

do U Märkisches 

Museum/Inselstr. 

 

B Dostęp do budynku bez 

barier. 

Dojazd 

Metrem: U9 do U 

Turmstraße 

Autobusem: 245, 101, 

123, do Rathaus 

Tiergarten; 

M27, TXL, 187 do 

U Turmstraße 

 

B Dostęp do budynku 

bez barier. 

Dojazd 

Autobusem: 247 do 

Swinemünder Str. 

 

 

 

Godziny przyjęć placówek 

- poza feriami szkolnymi - 

Wtorek:  15.00 – 18.30  

Czwartek:  11.00 – 13.00  

(Tylko informacje i porady, bez zawierania umów) 
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Biuro powitalne – Koordynacja kwestii dotyczących 

uchodźców 

 
 

Regularna grupa robocza o nazwie „Flucht” (ucieczka) okręgu dla wszystkich 

zainteresowanych. Informacje o tematach i datach:  

M willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de 

 

Cotygodniowy biuletyn z informacjami i ofertami dla uchodźców i podmiotów 

zajmujących się integracją i pracą uchodźców: 

http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-

verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/newsletter/ 

 

 

#NeuinMitte – Aktualne informacje z okręgu po arabsku i w języku farsi/dari/paszto:  

https://www.facebook.com/groups/neuinmitte.arabisch/  

https://www.facebook.com/groups/neuinmitte.dari.farsi.paschto/  

 punkt kontaktowy dla obywateli, stowarzyszeń, instytucji i inicjatyw 

wolontariackich w kwestiach dotyczących okręgowej pracy z 

uchodźcami  

 w razie potrzeby pośrednictwo do specjalistycznych biur 

 praca informacyjno-publikacyjna, w tym cotygodniowy biuletyn 

 praca w sieciach i komitetach 

 koordynacja projektów i doradztwo w zakresie projektów 

wolontariackich i pełnoetatowych 

 promowanie partycypacji i integracji uchodźców za pomocą 

okręgowego funduszu integracji 

 pośrednictwo do usług pilotażowych (mediacja językowa i kulturowa) 

 rozszerzone zaświadczenia o niekaralności dla wolontariuszy 

 pomoc w dyskryminujących doświadczeniach i zażaleniach 

 należy pamiętać, że nie możemy zaoferować indywidualnych porad 

Willkommensbüro 

mailto:willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de
http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/newsletter/
http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/newsletter/
https://www.facebook.com/groups/neuinmitte.arabisch/
https://www.facebook.com/groups/neuinmitte.dari.farsi.paschto/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=2052026288370380
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Adres 

Willkommensbüro Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

M willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de 

Dojazd 

Metrem:   U9 do U Turmstraße 

Autobusem: 245, 101, 123 do Rathaus Tiergarten; 

   M27, TXL, 187 do U Turmstraße 

 

B Dostęp do budynku bez barier. 

Osoby kontaktowe  

Pełniąca obowiązki komisarza ds. 

integracji 

Pani Johanna Kösters 

T (030) 9018 32961 

F (030) 9018-488 - 32961 

M johanna.koesters@ba-

mitte.berlin.de   

Koordynacja kwestii dotyczących 

uchodźców / Kierownictwo biura 

powitalnego 

Pani Noemi Majer  

T (030) 9018 – 33749 

F (030) 9018 488 – 33749 

M noemi.majer@ba-mitte.berlin.de 

Koordynacja zaangażowania w obszarze 

społecznym w dziedzinie ucieczki i 

koordynacja BENN 

Pani Christina Schuster 

T (030) 9018 – 33748 

F (030) 9018 488 – 33749 

M christina.schuster@ba-

mitte.berlin.de 

Koordynacja funduszu integracji  

i Międzykulturowe otwarcie administracji  
 

Pani Öznur Büker 

T (030) 9018 – 33747 

F (030) 9018 488 – 33749 

M oeznur.bueker@ba-mitte.berlin.de 

 

Koordynacja pilotek i pilotów 

integracyjnych, UE/Europa południowo-

wschodnia i antydyskryminacja 

Pani Sybille Biermann 

T (030) 9018 – 32635 

F (030) 9018 488 – 33749 

M sybille.biermann@ba-mitte.berlin.de 

Biuro integracji i administracja                 

Rada ds. Migracji  
 

Pani Huri Yavuz 

T (030) 9018 33035 

F (030) 9018 488 33035 

M integrationsbuero@ba-

mitte.berlin.de; huri.yavuz@ba-

mitte.berlin.de 

 

mailto:christina.schuster@ba-mitte.berlin.de
mailto:christina.schuster@ba-mitte.berlin.de
mailto:oeznur.bueker@ba-mitte.berlin.de
mailto:integrationsbuero@ba-mitte.berlin.de
mailto:integrationsbuero@ba-mitte.berlin.de
mailto:huri.yavuz@ba-mitte.berlin.de
mailto:huri.yavuz@ba-mitte.berlin.de


 

58  Mediacja językowa: w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, polskim, 

tureckim. Dla innych języków istnieje możliwość po wcześniejszym poinformowaniu 

zamówienia tłumaczy ustnych lub skorzystania z mediacji telefonicznej na miejscu.  
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