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Willkommen! 
Powitanie! 
Welcome! 

Bienvenue! 
Hoan nghênh! 

добро пожаловать! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Doris Seyfert aus Fotowettbewerb von myheimat 

 
www.integration-burgenlandkreis.de 
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Witamy serdecznie! 
 
Szanowni Państwo, 
 
witam w powiecie Burgenland i cieszę się, że swoją 
obecnością uczynią Państwo nasz region jeszcze 
bardziej barwny i różnorodny. 
  
Życzę, by szybko zaaklimatyzowali się Państwo w 
naszym powiecie, następnie poczuli się u nas jak w 
domu oraz osiągnęli wszystkie cele, które postawili 
sobie Państwo przyjeżdżając tutaj. 
 
Wszystkich, którzy tutaj mieszkają, chcielibyśmy zachęcić do: 
- wzajemnego poznania się, 
- nawiązywania kontaktów, 
- wspólnego, aktywnego kształtowania swojego nowego środowiska, 
- korzystania z uroków i możliwości naszego powiatu. 
 
Nasz powiat Burgenland jest odznaczony tytułem „Krainy różnorodności” 
i nadal chcemy wspólnie tworzyć pełen życia i różnorodności region.   
 
Tak więc wszystkie propozycje i wskazówki, które znajdziecie Państwo w 
tej broszurze, mają służyć jako pomoc w aklimatyzacji w nowej 
rzeczywistości. 
 
Powiat Burgenland angażuje się w społeczne, przyjazne rodzinie  i 
otwarte współżycie wszystkich mieszkańców. W niniejszej broszurze 
znajdą Państwo wskazówki dotyczące pobytu, jak również możliwości 
Państwa współudziału w życiu społecznym.  
 
Poza przedstawionymi tutaj ofertami jest jeszcze wiele innych osób i 
instytucji, które zainteresowane są współpracą z Państwem. Bliższe 
informacje i kontakt do nich znajdą Państwo w niniejszej broszurze. 
 
Zgodnie z mottem naszej sieci ośrodków integracyjnych powiatu 
Burgenland „Każdy człowiek jest melodią. Razem jesteśmy pieśnią” 
oczekujemy z radością Państwa „głosu”. Będzie nam ogromnie miło móc 
powitać Państwa w naszym pięknym powiecie Burgenland. 
 

 
Harri Reiche  
Starosta powiatu (Landrat) Burgenland 
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Integracja znaczy dla mnie: 

- umo żliwi ć wzajemny kontakt,  
- z szacunkiem i życzliwo ścią uczestniczy ć w życiu 
innych, 
- „bycie innym” widzie ć jako szans ę i zaletę.  
 

Rodzaje ofert dla Pa ństwa: 
koordynacja, połączenie, porada  
 
Region: 
cały powiat    
 
Instytucja: 
Landkreis Burgenlandkreis (Powiat Burgenland) 
Integrationskoordinatorin (Przewodnicząca ds. Integracji) 
Katrin Firmthaler-Ködel 
Schönburger Straße 41 
06618 Naumburg 
 
nr tel.:   03445 / 73 1682 
E-mail:   Firmthaler-Koedel.Katrin@blk.de 
 
 
 
Oferta: 
 

- wskrzeszanie i rozwój kultury powitania 
- połączenie i koordynacja sieci ośrodków integracyjnych powiatu 

Burgenland 
- inicjowanie i wspieranie projektów 
- praca mająca na celu zwalczanie ksenofobii i wspieranie 

integracji  
- udzielanie pomocy 

 
 
Bliższe informacje znajdą Państwo pod adresem: 
 
www.integration-burgenlandkreis.de  
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Kartoteka tłumaczy 

 

Język jest podstaw ą do poznania i zrozumienia innych. 
 

Rodzaje naszych ofert: oferta pomocy w lepszym  
    porozumiewaniu się 
 

Region:   cały powiat 
 

Instytucja:  
Do dyspozycji są osoby różnego pochodzenia, które nieodpłatnie i z 
zaangażowaniem podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Dokumenty do tłumaczenia są przekazywane przez Pełnomocników ds. 
Równouprawnienia na terenie powiatu i miasta, Przewodniczącą ds. 
Integracji, Urząd ds. Cudzoziemców i Dom Uchodźców.  
 

Oferta:  
By pokonać przeszkody językowe grupa pracowników sieci ośrodków 
integracyjnych powiatu Burgenland  “Bunt Leben” zwróciła się z prośbą 
do osób ze zdolnościami językowymi i ci zgodzili się nieodpłatnie służyć 
swoją wiedzą w zakresie tłumaczeń. Sporządzono listę honorowych 
tłumaczy, którą dysponują Pełnomocnicy ds. Równouprawnienia, Urząd 
ds. Cudzoziemców, Przewodnicząca ds. Integracji i Dom Uchodźców. 
Kontakty są przekazywane przez te instytucje publiczne. 
 

Kontakt nawi ązać można poprzez:  
 

- Przewodniczącą ds. Integracji: Panią Firmthaler-Ködel: 
Integrationskoordinatorin Landkreis Burgenlandkreis: Frau Firmthaler-Ködel: 

 03445 / 73 1682 
 

- Urząd ds. Cudzoziemców powiatu Burgenland: Herr Neumann 
Ausländerbehörde Landkreis Burgenlandkreis: Herr Neumann: 

 03445 / 73 1135 
 

- Pełnomocniczkę ds. Równouprawnienia na terenie powiatu 
Burgenland: Panią Hager 
Gleichstellungsbeauftragte Landkreis Burgenlandkreis: Frau Hager: 

 03445 / 73 1005 
 

- Pełnomocniczkę ds. Równouprawnienia na terenie miasta Naumburg: 
Panią Schikor  
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Naumburg: Frau Schikor: 

03445 / 27 3113 
 

- Pełnomocniczkę ds. Równouprawnienia na terenie miasta 
Weißenfels: Panią Henze 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Weißenfels: Frau Henze: 

03443 / 37 0466 
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“Ka żdy człowiek jest melodi ą .Razem 
jeste śmy pie śnią.” 
 
Rodzaje ofert dla Pa ństwa:  
 
pośredniczenie w ofertach, tworzenie przyjaznej 
atmosfery powitania w powiecie Burgenland  
 
Region :  cały powiat 
 

Instytucja : Sieć ośrodków integracyjnych 
   powiatu Burgenland 

Przewodnicząca ds. Integracji 
Katrin Firmthaler-Ködel 
Schönburger Straße 41 

06618 Naumburg 
Tel.: 03445 / 73 1682 
Mail: Firmthaler-Koedel.Katrin@blk.de 
 
 
 
Nasza oferta: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona internetowa sieci ośrodków integracyjnych  powiatu Burgenland: 
 
www.integration-burgenlandkreis.de  
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„Emigracja jest dla wi ększości ludzi zupełnie czym ś 
innym ni ż wędrówk ą.” Walter Ludin 
 
Rodzaje naszych ofert:  
 
platforma informacyjna przeróżnych ofert 
integracyjnych w powiecie Burgenland 
 
Region:  cały powiat 
 
Instytucja:  
 
Sieć ośrodków integracyjnych powiatu Burgenland 
 
powiatu Burgenland 
Integrationskoordinatorin   (Przewodnicząca ds. Integracji) 
Katrin Firmthaler-Ködel 
Schönburger Straße 41 
06618 Naumburg 
 
Tel.: 03445 / 73 1682 
Mail: Firmthaler-Koedel.Katrin@blk.de 
 
 
Oferta: 
 
Na stronie internetowej znajdziecie Państwo informacje dotyczące sieci 
ośrodków integracyjnych powiatu Burgenland, jego członków i zadań w 
dziedzinie integracji w powiecie Burgenland.  
 
 
 
www.integration-burgenlandkreis.de 
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Ausländerbehörde Burgenlandkreis 
Urząd ds. Cudzoziemców powiatu 

Burgenland 
 
 
 
 

Rodzaje ofert dla Pa ństwa: 
 
pomoc w kwestii prawa pobytu, postępowania azylowego, prawa do 
świadczeń dla azylantów i prawa nadania obywatelstwa 
 
Region:  powiat Burgenland 
 
Instytucja:   Powiat Burgenland 
 Urząd ds. Cudzoziemców 
 Schönburger Str. 41 
 06618 Naumburg 
Tel.:  03445 / 73 1135 
E-Mail:  ausländerbehörde@blk.de 
 
Oferta: 
 
 

• Udzielanie i przedłużanie zezwolenia na pobyt 
• Decyzje o sprowadzeniu członków rodziny 
• Pomoc w postępowaniu w sprawie wydania wizy 
• Porady odnośnie uczestnictwa w kursie integracyjnym 
• Weryfikacja dotycząca przyznania świadczeń  
• Zakończenie pobytu 
• Weryfikacja wymogów do uzyskania obywatelstwa 
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Jobcenter Burgenlandkreis 
Centrum Informacji Zawodowej powiatu Burgenland 
 
Rozumienie języka narodowego i posługiwanie się 
nim jest podstawowym warunkiem skutecznej 
integracji na rynku pracy.  
Dodatkowo znajomość języka ojczystego imigrantów 
może zwiększyć ich szanse uzyskania pracy. 
 
Instytucja : Centrum Informacji Zawodowej 

Friedensstr. 80 
  06712 Zeitz 
 
Region: Oddziały znajdują się w miastach: 

Zeitz, Naumburg, Weißenfels, Hohenmölsen 
 
ServiceCenter :     Godziny urz ędowania: 
Pon. – Śr. 730 - 1500  Pon. – Wt. 730 - 1230 
Czw.  730 - 1800  Czw.  730 - 1800 
Pt.  730 - 1230  Pt.  730 - 1230 
 
Zeitz  03441 / 2290 - 499 
Naumburg 03445 / 7102 - 499 
Weißenfels 03443 / 3394 - 499 
Hohenmölsen 03443 / 3394 - 499 
 
E- Mail :   info@jobcenter-blk.de 
 
Oferta: 
 

- osobiste doradztwo, opieka i wsparcie dla świadczeniobiorców 
pomocy socjalnej, o których mowa w  księdze II Kodeksu 
Socjalnego  

- nawiązanie kontaktu z przedstawicielami kursu integracyjnego/ 
wsparcie w nauce języka niemieckiego 

- oferty pracy odpowiadające posiadanym kwalifikacjom 
- pośrednictwo pracy 
- dotacje integracyjne dla pracodawców przy naborze 

pracowników  

Więcej informacji na stronie: http://www.jobcenter-blk.de/ 
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Einwohnermeldeamt Naumburg (Saale) 
Biuro meldunkowe Naumburg (Saale)  
 
Miasto katedralne Naumburg dba w szczególności o 
kulturę. A ponieważ kultura może zostać osiągnięta 
wyłącznie przez różnorodność, a ta różnorodność może ją 
wzbogacać, integracja kulturowa nie jest więc dla nas 
obcym  słowem, lecz ważnym celem.  
 

Biuro obsługi klienta miasta Naumburg 
Markt 1 (wejście od ulicy Herrenstraße) 
06618 Naumburg (Saale) 
Tel.: 03445 273 -362 bis 273 -374 
 
Godziny otwarcia: 
poniedziałek/wtorek/czwartek  900 – 1800  
środa     900 – 1200 

piątek    900 – 1400  
każda 1. sobota miesiąca  900 – 1200  
 
Biuro obsługi klienta  Heilbad Bad Kösen 
Lindenstraße 9 
06628 Naumburg 
OT Bad Kösen 
Tel.: 03445 / 273-492 
 
Godziny otwarcia:  
wtorek     900 – 1200   i    1300 – 1800 

czwartek  1400 – 1600 

piątek     900 – 1200 

 
Zakres działalno ści biura obsługi klienta: 
• zameldowanie/ wymeldowanie/ przemeldowanie 
• wystawianie niemieckich dowodów osobistych, paszportów,  

tymczasowych dokumentów tożsamości i paszportów dla dzieci, 
zaświadczeń stałego pobytu i meldunku 

• wstępne zapisy do służby wojskowej 
• rejestracja spraw związanych z obywatelstwem 
• przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niekaralności i wypisu 

z centralnego rejestru działalności gospodarczej 
• wnioski o zezwolenie wyjątkowe na przejazd przez śródmieście 
• przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej dla mieszkańców 
• sprzedaż karnetów parkingowych (parking przy dworcu głównym, 

Vogelwiese i Poststraße) 
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• wystawianie  zaświadczeń potwierdzających uprawnienie do korzystania z 
badań lekarskich 

• poświadczenia za zgodność z oryginałem 
• prowadzenie biura rzeczy znalezionych  
• wydawanie wniosków o dodatek mieszkaniowy (dopłaty do czynszu, 

dodatki na pokrycie obciążeń) 
• sprzedaż identyfikatorów dla psów 
• wydawanie wniosków do urzędu zajmującego się pobieraniem podatku do 

radiofonii i telewizji (Gebühreneinzugszentrale) 
 
Temat dodatku mieszkaniowego: 
 
Dział biura obsługi klienta miasta  Naumburg 
Pokój 119 
Markt 1 
06618 Naumburg (Saale) 
Tel.: 03445 / 273-371 do 273-373 
 
Godziny otwarcia: 
poniedziałek  900 – 1200  
wtorek   900 – 1200    i    1400 – 1800  
czwartek  900 – 1200    i    1400 – 1600  
 
Urząd Stanu Cywilnego  Naumburg 
pokój 101 
Markt 1 
06618 Naumburg (Saale) 
Tel.: 03445 / 273-360 i 273-361 
 
Godziny otwarcia: 
poniedziałek  900 – 1200  
wtorek   900 – 1200    i    1400 – 1800  
czwartek  900 – 1200    i    1400 – 1600  
 
Zakres działalno ści urz ędu stanu cywilnego: 
• akty urodzenia i zgonu 
• poświadczenia zawarcia związku  małżeńskiego i partnerskiego 
• oświadczenia o zmianie nazwiska  
• oświadczenia o uznaniu ojcostwa i macierzyństwa 
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku  małżeńskiego 
• oświadczenie o wystąpieniu ze wspólnoty kościoła 
• uznawanie aktów zagranicznych 

 
Dalsze informacje pod  adresem: www.naumburg.de 

Serdecznie witamy! 



12 
 

Miasto Weißenfels 
Państwa biuro obsługi klienta – 
kompleksowa pomoc w jednym miejscu 
 
Integracja potrzebuje akceptacji: Jeśli istnieje 
kultura powitania, wówczas wszyscy szybciej czują 
się jak u siebie w domu, a także czują się 

akceptowani – w miejscu pracy, w nieznanej dzielnicy, 
w nowym mieście, w obcym kraju. 

Do kultury powitania obok akceptacji i uznania należą także informacja, 
orientacja – i co bardzo ważne – konkretne miejsca pomocy dla nowo 
przybyłych. 
 
Adres instytucji: Stadtverwaltung Weißenfels 

(Zarząd miejski Weißenfels 
   Fachbereich II Bürgerdienste 

Wydział II biuro miejskie 
   Abt. Bürgerzentrum 

Oddział: centrum obywatelskie) 
   Markt 1  
   06667 Weißenfels 
 
Biura:  Biuro obsługi klienta  Große Burgstr. 1, parter 
     wejście od strony Klosterstr. 2 
    Urząd Stanu Cywilnego Leipziger Str. 9 
 

• miejsca parkingowe dla krótkotrwałego postoju - w pobliżu 
• miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych –rynek 
• publiczne środki komunikacji miejskiej (dworzec autobusowy)- w 

pobliżu 
 
Godziny urz ędowania biura  Godziny urz ędowania 
obsługi klienta:   urz ędu stanu cywilnego: 
 
Poniedziałek 830 - 1300  Poniedziałek   900 - 1200 
Wtorek  830 - 1730  Wtorek    900 - 1200 oraz 
Środa  830 - 1300    1300 - 1730  
Czwartek 830 - 1730  Środa  po uprzednim 
umówieniu się 
Piątek  830 - 1300  Czwartek   900 - 1200 oraz 
Każda 1. sobota     1300 - 1530 
miesiąca  900 - 1200   Piątek  po uprzednim  
       umówieniu się  
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Telefon/ Fax/ E-Mail 
 

Odział: centrum obywatelskie:   03443 / 370-360 
Fax:      370-486 
E-Mail:    buergerzentrum@weissenfels.de 

 

Biuro obsługi klienta:     03443 / 370-370 lub 370-423 
Fax:      370-388 
 E-Mail:    buergerzentrum@weissenfels.de 

 

Biuro meldunkowe:     03443 / 370-484 
 Fax:      370-388 
 E-Mail:    einwohneramt@weissenfels.de 
 

Wydział ds. działalno ści gospodarczej: 03443 / 370-364 lub 370-365 
 Fax:      370-479 
 E-Mail:    gewerbeamt@weissenfels.de 
 

Urząd ds. dodatku mieszkaniowego:   03443 / 370-323 lub 370-324 
 Fax:      370-486 
 E-Mail:    wohngeldstelle@weissenfels.de 
 

Urząd Stanu Cywilnego:   03443 / 370-224 lub 370-238 
 Fax:  335775 
 E-Mail:  standesamt@weissenfels.de 
 

Adres internetowy:    www.weissenfels.de 
 

Co Państwu oferujemy: 
Wydłużony czas przyjęć interesantów, jedna osoba kontaktowa do wielu 
pytań, szeroka oferta, kompetentne doradztwo i skuteczne załatwianie spraw 
– to wszystko zapewnia nasze przyjazne obywatelom biuro obsługi klienta. 
Wszystkie oferowane usługi są więc tak wybrane, by koncentrować się na 
szczególnie częstych i możliwie szybkich do załatwienia procesach 
administracyjnych. Jeśli oferowany zakres usług biura obsługi klienta nie 
byłby wystarczający, sprawa przesyłana jest i przejmowana przez 
odpowiedni dział. 
 

Na szerokie spektrum usług składa si ę: 
 

Doradztwo obywatelskie 
• podstawowe informacje o zakresach działalności wewnętrznej 

administracji miejskiej i podporządkowanych jej instytucji 
• pośrednictwo w kontaktach z poszczególnymi pracownikami miasta i 

urzędnikami 
• udzielanie informacji o administracji miejskiej 
• przyjmowanie i przekazywanie uwag, zażaleń i sugestii 
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Sprawy zwi ązane z paszportem, dowodem osobistym i zameldowanie m 
• przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych i paszportów 
• wystawianie paszportów dla dzieci, tymczasowych dowodów osobistych i 

paszportów 
• zgłaszanie utraty dokumentów 
• zameldowanie, wymeldowanie i zmiana miejsca zamieszkania 
• zaświadczenie o meldunku i pobycie 
• przyjmowanie wniosków o wydanie oświadczenia o niekaralności oraz wypisów 

z centralnego rejestru działalności gospodarczej 
• wybory (do Parlamentu Europejskiego, Bundestagu, Landtagu, samorządu) 
• zajmowanie się rzeczami znalezionymi  
• informacje odnośnie ewidencji ludności 
• przyjmowanie wniosków o zakaz pośrednictwa i przekazywania informacji  
• sprzeciwy wobec upubliczniania danych meldunkowych 
• wystawianie zaświadczeń potwierdzających uprawnienie do korzystania z 

badań lekarskich (badania na podstawie ustawy o ochronie pracy 
młodocianych) 

 
Działalno ść gospodarcza  
• rejestrowanie/ przerejestrowywanie/ wyrejestrowywanie działalności 

gospodarczej 
• wsparcie i doradztwo przy wypełnianiu wniosków 
• informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej znajdą Państwo 

bezpośrednio w  odpowiednim wydziale 
 
Dodatek mieszkaniowy 
• wydawanie i przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy i dodatek na 

pokrycie obciążeń 
• wsparcie i doradztwo przy wypełnianiu wniosków 

 
Urząd Stanu Cywilnego / wydział wydawania dokumentów 
• poświadczanie danych z zakresu  rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, 

zawarcie związku małżeńskiego, zgony) według prawa niemieckiego i 
europejskiego 

• wystawianie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku  
małżeńskiego za granicą 

• oświadczenia o uznaniu ojcostwa i macierzyństwa 
• zmiany stanu cywilnego – uznanie dziecka 
• zmiana nazwiska małżonków 
• zmiana nazwiska (także na podstawie par. 94 Federalnej Ustawy o 

Wypędzonych i Uchodźcach) 
• nadawanie nazwiska 
• poświadczenia za zgodność z oryginałem 
• wystąpienie ze wspólnoty kościoła 
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Bürgerbüro der Stadt Zeitz 
 
Biuro obsługi klienta miasta Zeitz 
 
Integracja – znaczy gotowość do identyfikacji z 
miejscem zamieszkania oraz rozwój przynależności i 
akceptacji, umożliwia ona udział imigrantów i 
współkształtowanie na wszystkich płaszczyznach.  
 
Adres  Miasto Zeitz 

Fachbereich Recht und Ordnungswesen 
(Wydział Prawa oraz Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego) 
Bürgerbüro (Biuro obsługi klienta) 
Altmarkt 1 
06712 Zeitz 

 
Telefon do biura: 03441 / 83-312 
Fax:   03441 / 83-212 
E-Mail:   meldestelle@stadt-zeitz.de 
 
Możliwo ści dost ępu dla niepełnosprawnych :  wejście przez ratusz od 
strony dziedzińca 
 
Biuro obsługi klienta 
 
Godziny otwarcia:  
Pon.   8.30 - 16.00 
Wt.   8.30 - 18.00 
Śr.    nieczynne 
Czw.   8.30 - 18.00 
Pt.   8.30 - 14.00 
każda 1. i 3.  8.30 - 12.00 
sobota miesiąca 
 
Biuro obsługi klienta oferuje kompleksową pomoc administracyjną dla 
obywateli przy wydłużonym czasie przyjęć interesantów. Wszystkie 
oferowane usługi koncentrują się na szczególnie częstych procesach 
administracyjnych. Aby zaoszczędzić czas, mogą więc Państwo z jedną 
osobą kontaktową załatwić wiele spraw. Jeśli oferowany zakres usług 
biura obsługi klienta nie byłby wystarczający, sprawa przesyłana jest i 
przejmowana przez odpowiedni dział. 
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Biuro rzeczy znalezionych miasta Zeitz jest także podporządkowane 
biurowi obsługi klienta. Można tam zgłaszać znalezione rzeczy, bądź je 
przekazać. Rzeczy, które są przekazywane do biura i nie zostaną 
odebrane, są regularnie wystawiane na sprzedaż. Na naszej stronie 
internetowej, ew. w Dzienniku Urzędowym miasta Zeitz pojawiają się 
odpowiednio informacje o sprzedaży. 
 
Zakres usług: 
 
Doradztwo obywatelskie 
• informacje odnośnie kompetencji administracji miejskiej i podległych 

jej instytucji  
• pośrednictwo w kontaktach z poszczególnymi pracownikami miasta 
• ogólna informacja o administracji miejskiej 
• wydawanie bezpłatnych materiałów informacyjnych 
• przyjmowanie i przekazywanie uwag, zażaleń i sugestii 

 
Biuro ds. wniosków  
Nasi pracownicy dysponują licznymi formularzami wniosków, służą 
Państwu pomocą przy ich wypełnianiu i kierują dokumenty do właściwego 
biura miasta Zeitz.  
 
U nas otrzymają Państwo następujące wnioski: 
 
• zwolnienie od abonamentu radiowego 
• zameldowanie/ wymeldowanie/ przemeldowanie w urzędzie ds.  

pobierania opłat abonamentowych 
• wniosek o orzeczenie niepełnosprawności na podstawie księgi IX 

Kodeksu Socjalnego 
• wniosek o podwyższenie stopnia niepełnosprawności na podstawie 

księgi IX Kodeksu Socjalnego 
• wnioski o miejsce w placówkach opiekuńczych dla dzieci 
• rejestrowanie/ przerejestrowywanie/ wyrejestrowywanie działalności 

gospodarczej 
• wnioski o zgodę na plakatowanie 
• wydawanie karty parkingowej dla mieszkańców, a także specjalnych 

pozwoleń dla przedsiębiorców 
• wnioski o zezwolenie prezentacji towaru 
• wydawanie i przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy i 

dodatek na pokrycie obciążeń 
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Sprawy zwi ązane z paszportem, dowodem osobistym i 
zameldowaniem 
• przyjmowanie wniosków o wystawienie dowodów osobistych i 

paszportów 
• przyjmowanie wniosków o wystawienie paszportów dla dzieci, 

tymczasowych dowodów osobistych i tymczasowych paszportów 
• załatwianie spraw meldunkowych, takich jak zameldowanie, 

wymeldowanie, zmiana miejsca zamieszkania czy zmiana statusu 
zamieszkania/ zameldowania (stałe/ tymczasowe miejsce 
zamieszkania) 

• wystawianie zaświadczeń o meldunku 
• wydawanie zaświadczeń podatkowych zgodnie ze stanem cywilnym 
• przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niekaralności 

oraz wypisu z centralnego rejestru działalności gospodarczej 
• przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zakazu pośrednictwa i 

przekazywania informacji 
• zapisy do służby wojskowej 
• analiza statystyczna (liczba mieszkańców) 
• wystawianie zaświadczeń potwierdzających uprawnienie do 

korzystania z badań lekarskich 
 
Usługi uzupełniaj ące: 
 
• wydawanie żółtych worków przeznaczonych na śmieci 
• rejestracja i wyrejestrowywanie psów w celach podatkowych 
• poświadczenia podpisów, odpisów i kopii 
• przyjmowanie wniosków o szczególne jubileusze (wiek, jubileusz 

małżeński) 
• interpretacja protokołów 

 
 

 
Zeichnung: Frau Gawurnke, Künstlerin Burgenlandkreis 
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„Jeste śmy do siebie bardziej podobni, ni ż myślimy” 
„Integracja rozpoczyna si ę w głowie” 
„Dla lepszego współ życia Niemców i imigrantów ”  
 

Region : cały powiat 
 
 
 
 

Instytucja:   Poradnia Caritas Weißenfels  Tel.: 03443 / 303617 
(Caritasberatungsstelle Weißenfels)  Fax: 03443 / 334986 

  Leopold-Kell-Str. 2a 
  06667 Weißenfels 
 

E-Mail:  info@caritas-naumburg-zeitz.de 
 

Dost ępno ść: 
Poradnia Caritas Tel.:  03443 / 3419086 lub 303617 
Leopold-Kell-Str. 2a Wtorek  13.00 -17.00 
06667 Weißenfels Czwartek   9.00 -13.00 

po uprzednim umówieniu 
 

Dom „ Elisabeth“ Tel.:  03445 / 770834 
Emil-Kraatz-Straße 5 Poniedziałek 10.00 -12.00 oraz 14.00 -16.00 
06618 Naumburg Wtorek  10.00 -12.00 
     po uprzednim umówieniu 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Caritas 
Stiftsberg 4 a  Czwartek 14.00 - 16.00 
06712 Zeitz    po uprzednim umówieniu 
 

Osoba kontaktowa: Herr Lohfink ogólne doradztwo socjalne 
  Herr Müller doradztwo dla dorosłych 
    imigrantów 
  Frau Schmidt pośrednictwo przy leczeniu i  
    pobytach wypoczynkowych 
 

Oferta w ramach doradztwa dla dorosłych imigrantów:  
 

• ogólne informacje  dla późnych przesiedleńców, uprawnionych do azylu, 
zagranicznych pracowników, uchodźców 

• planowanie integracji i jej wsparcie 
• doradztwo w zakresie przygotowania i udziału w kursie integracyjnym i 

orientacyjnym 
• informacje odnośnie procedury ubiegania się o pobyt 
• pomoc w poszukiwaniu wykształcenia i pracy 
• pomoc w uznaniu kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą 
• informacje odnośnie połączenia rodziny  
• praktyczna pomoc w obchodzeniu się z urzędami oraz wypełnianiu 

wniosków, formularzy itp. 
 

Wszystkie oferty są bezpłatne i podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy 
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Związek mi ędzynarodowy – centrum szkoleniowe Naumburg   
(Internationaler Bund - Bildungszentrum Naumburg) 
 

Angażujemy się w integrację, ponieważ integracja jest ważnym zadaniem, które 
w życiu codziennym dotyczy każdego, a  nie tylko imigrantów. 
 

Rodzaj naszych ofert:     Region: 
doradztwo i opieka nad  imigrantami  Powiat Burgenland 
 

Instytucja: 
 
 

 
Doradztwo i opieka na podstawie prawa kraju zwi ązkowego Saksonii-Anhalt o 
przyjmowaniu imigrantów, osób z pobytem tolerowanym , późnych 
przesiedle ńców, azylantów, osób uprawnionych do pobytu i innyc h uchod źców 
 
Osoby kontaktowe: C. Radig, Pani D. Wolter  
Telefon: 03445 / 230417 
E- Mail: Migration-Naumburg@internationaler-bund.de 
Adres: Friedrich-Nietzsche-Str. 1, 06618 Naumburg  
 

jak również w naszych oddziałach: 
VHS Naumburg Tel. 03445 / 7810221 (poniedziałek, wtorek, piątek) 
VHS Weißenfels Tel. 03443 / 395222 (czwartek) 
Gemeinschaftsunterkunft Zeitz (obiekty zbiorowego zakwaterowania) 
 Tel. 03441 / 215516 (poniedziałek, środa) 
 

Oferta: 
Nasze ośrodki doradcze oferują imigrantom powiatu Burgenland między 
innymi: 
• porady  w kwestiach dyrektyw dotyczących procedur azylowych, pobytu  

i świadczeń, jak także w innych ważnych dla uchodźców sprawach 
• doradztwo i opiekę w szczególnie trudnym położeniu, takich jak np. 

regulacja długów, pomoc przy pracach społecznych 
• pośrednictwo w kontaktach z innymi placówkami doradczymi i 

specjalistycznymi 
• doradztwo i opiekę przy wystąpieniu problemów socjalnych, rodzinnych 

i psychicznych 
• pomoc w poszukiwaniu pracy i mieszkania 
• pomoc w uznaniu kwalifikacji zawodowych, nauce języka, szkoleniach, 

a także przy połączeniu rodziny i wnioskach w sprawie redystrybucji 
• w razie potrzeby wizyty domowe, towarzyszenie, usługi językowe (język 

rosyjski, angielski) 
 

Doradztwo jest bezpłatne i jest dostępne dla wszystkich żyjących na terenie 
powiatu Burgenland niezależnie od statusu prawa pobytu. 
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Rodzaje naszych ofert:    Region: 
terapie i konsultacje psychologiczne  Saxonia-Anhal t 
 
Instytucja:  Centrum psychosocjalnedla imigrantów w Saxonii-Anha lt 

      (Psychosoziales Zentrum für MigrantInnen in Sachsen-
Anhalt) 

 
Podmiot: St. Johannis GmbH – Gemeinnützige Gesellschaft für soziale 
Dienstleistungen, Bernburg 
 
Marienstraße 27a    Annastraße 26 
06108 Halle (Saale)   39108 Magdeburg 
Telefon: 0345 / 212 57 68  Telefon: 0391 / 631 09 8 07 
Fax:        0345 / 203 69 137  Fax:   0391 / 506 76  985 
 
Oferta: Wspieramy uchodźców wojennych, prześladowanych z przyczyn 
politycznych i ofiary zorganizowanej przemocy, które musiały opuścić 
swój kraj i szukają pomocy psychologicznej. Nasza oferta jest dla 
naszych klientów bezpłatna. W razie potrzeby bezpłatnie możemy 
skorzystać z usług tłumacza. Podlegamy obowiązkowi zachowania 
tajemnicy. Wszystkie rozmowy są ściśle poufne.  
 
Terapie i konsultacje psychologiczne 
opieka psychologiczna dla uchodźców 
diagnostyka psychologiczna 
terapie traumy 
odprężenie i stabilizacja 
praca zorientowana na ciało 
praca nad przezwyciężaniem smutku 
 
Doradztwo socjalne (dla naszych klientów a tak że członków rodziny) 
Oferujemy pomoc w następujących kwestiach: postępowanie azylowe, 
pobyt, świadczenia socjalne, 
kontakt z urzędnikami, pomoc przy tworzeniu wniosków i odpowiedzi, 
pośrednictwo w kontaktach z lekarzami i prawnikami, 
pomoc w sprawach codziennych (mieszkanie, szkoła, praca, itp.) 
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Poznać i uzna ć zasoby 
kwalifikacji zawodowych 
imigrantów! 
 
 
Rodzaje naszych ofert: 
porady, doradztwo specjalistyczne dla 
doradców, szkolenia 
 
Region: 
doradztwo w oddziale w Halle po 
uprzednim ustaleniu terminu: wtorek lub środa 
doradztwo mobilne/ dojeżdżające do klienta w Naumburg, Weißenfels: 
poniedziałek, wtorek, środa - możliwe po umówieniu 
 
 
Kontakt:  

SPI GmbH 
 
IQ Servicestelle 
Berufliche Anerkennung Sachsen-Anhalt Süd 
 
Zur Saaleaue 51A 
06122 Halle (Saale) 
 
 
Sylvia Hörner    Mathias Kanigowski 
Tel:  0345 / 68 69 48 23  0345 / 68 69 48 21 
Mail: s.hoerner@spi-ost.de  m.kanigowski@spi-ost.de 
 
 
Biuro uznawania kwalifikacji zawodowych 
(IQ Servicestelle Berufliche Anerkennung) oferuje:  
 
• indywidualne doradztwo, jak również pomoc przy wnioskach i 

uznaniu kwalifikacji zawodowych 
• niezależnie od statusu prawa pobytu 
• porady odnośnie możliwości kształcenia po częściowym uznaniu 

kwalifikacji zawodowych, bądź ich całkowitym nieuznaniu 
• doradztwo specjalistyczne i kooperacja dla doradców ds. pracy dla 

imigrantów i pośrednictwa pracy odnośnie złożonych pytań o 
uznanie kwalifikacji zawodowych 
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• szkolenia i inne zajęcia specjalistyczne odnośnie pytań dotyczących 
uznania kwalifikacji uzyskanych za granicą  i integracji na rynku 
pracy w Niemczech 

 
Porady są bezpłatne i poufne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sieć IQ wspierana jest przez:  
 
 
 
 
 
 

Bild von Anastasia Zeimer, Evangelische Domschule Naumburg 
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AWO Burgenlandkreis 
 
Integracja znaczy dla nas przede wszystkim 
WSPÓŁŻYCIE. 
 
Rodzaje ofert dla Pa ństwa: 
 
doradztwo i pomoc w samodzielności 
 
Region:   Weißenfels 

 
Instytucja:    AWO Kreisverband Burgenlandkreis e.V. 

Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche, 
junge Frauen mit Migrationshintergrund 
(Centrum kompetencji dla dzieci, młodzieży, 
młodych kobiet ze środowisk imigracyjnych) 

   Fröbelstraße 14,  
06667 Weißenfels 

 
Telefon:  03443 / 338824 
 
E-Mail:   Kontakt-cafe@awo-blk.de 
 
Oferta: 
 
• Kursy językowe 
• Pomoc przy ubieganiu się o pracę i rozmowach kwalifikacyjnych  
• Pomoc przy wizytach w urzędach oraz problemach językowych  
• Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i dorosłych 
• Wszystkie oferty są bezpłatne. Jesteśmy wspierani przez „Aktion 

Mensch” (Akcja Człowiek) 
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Deutsches Rotes Kreuz 
KV Weißenfels e.V. 

 

(Niemiecki Czerwony Krzy ż, odział 
Weißenfels.) 

 
 

Integracji nie można nakazać, ona żyje poprzez aktywny dialog 
wszystkich, i imigrantów i społeczności lokalnej. Każdy może wnieść swój 
wkład, czy to w sąsiedztwie, stowarzyszeniu, czy poprzez wspólne 
organizowanie czasu wolnego. Tak urozmaicone jak życie, są także 
szczególne zdolności każdej osoby i ten potencjał powinniśmy 
wykorzystywać dla dobra nas wszystkich  i właśnie dlatego będzie nam 
ogromnie miło Państwa powitać.  
 
Rodzaje naszych ofert: 
Centrum usług, oferty pomocy w dziedzinach życia codziennego, oferty 
spędzania czasu wolnego dla młodszych i starszych, dla imigrantów i 
lokalnej społeczności. 

• opiekunowie pomagają i towarzyszą w wizytach w urzędach 
• centrum zaangażowania społecznego, pośrednictwo w 

pierwszych kontaktach 
• patronaty i wsparcie dla słabych uczniów 
• przyjazne spotkania imigrantów i miejscowych przy pracach 

ręcznych 
 
Region: 
Ta oferta jest skierowana przede wszystkim do zamieszkałych na 
obszarze Weißenfels. Swoimi radami chętnie służymy jednak także w 
innych rejonach powiatu Burgenland. 
 
Instytucja: 
DRK Kreisverband Weißenfels e.V. 
Leopold-Kell-Straße 27 
06667 Weißenfels 
E-Mail: www.drkweissenfels.de  
 
Punkt kontaktowy i miejsce głównej działalno ści: 
DRK Mehrgenerationenhaus „Jung und Alt unter einem Dach“ 
Weißenfels 
Südring 118 
06667 Weißenfels 
Tel.: 03443 / 23 96 14 
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Oferty: 
 
• opiekunowie pomagają i towarzyszą w wizytach w urzędach, przy 

problemach codziennych oraz problemach przy pismach i skargach 
urzędników 

• centrum zaangażowania pośredniczy w pierwszych kontaktach 
pomiędzy wolontariuszami, którzy chcieliby zaangażować się 
charytatywnie, i stowarzyszeniami, które szukają szczególnej pomocy 

• patronaty i wsparcie dla słabych uczniów, pomoc przy nauce języka 
niemieckiego 

• serdeczne spotkania imigrantów i miejscowych przy robótkach jako 
forma nawiązania kontaktu, możliwość wzajemnego przekazywania 
technik prac ręcznych i nabrania pewności w posługiwaniu się 
językiem niemieckim 

 
Niemiecki Czerwony Krzyż, Dom Wielopokoleniowy (Das DRK 
Mehrgenerationenhaus) jest instytucją publiczną, która jest otwarta w dni 
powszednie od godz. 9.00 do 17.00.  Ze wszystkich ofert mogą korzystać 
oczywiście także dzieci i dorośli ze środowisk imigracyjnych. W domu 
znajduje się także placówka przedszkolna, odzież używana, opieka 
dzienna i ambulatoryjne wsparcie pielęgniarskie.  Za posiłki i napoje 
prosimy o składkę na pokrycie kosztów. 
 
 
 
 
 

Bild erstellt durch Integrative Kita „Regenbogen“ Naumburg, 
Gruppe: „Schlaue Füchse“ 
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Niemiecko - Polskie Towarzystwo w Saxonii-
Anhalt 

 
 Schellingstr. 3-4, 39104 Magdeburg 

 
 
Służymy wam pomoc ą! 

 
Niemiecko-Polskie Towarzystwo Saksonii-Anhalt jest stowarzyszeniem 
użyteczności publicznej, które działa na rzecz leprzego porozumienia 
miedzy Niemcami, a Polską oraz poszerzaniu wiedzy w Saksonii-Anhalt 
na temat Polski jako kraju sąsiedniego. 
 
Nasze stowarzyszenie działa na rzecz krzewienia kultury i tradycji 
polskich, propagowania dobrego wizerunku Polski w Niemczech oraz 
nauki języka polskiego w Saksonii – Anhalt. 
 
Ponadto stanowimy punkt kontaktowy  dla wszystkich Polaków żyjących 
w Saksonii - Anhalt i służymy pomocą we wszelkich kwestiach 
dotyczących życia codziennego i kulturowego w naszym regionie. 
 
 
Instytucja:   Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.  

Schellingstraße 3-4 
39104 Magdeburg 

 
Telefon:  +49 391 / 5371353 
E-Mail:   mail@dpg-sachsen-anhalt.de 
 
Region: Saxonia-Anhalt 
 
 

Więcej informacji na stronie: 
http://www.dpg-sachsen-anhalt.de 
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AOK Sachsen-Anhalt – 
Gesundheit in besten Händen 
 
 
Mehr über Angebote oder die Kostenübernahme von Kursgebühren 
erfahren Versicherte im AOK-Kundencenter vor Ort, zum Beispiel in 
Naumburg, Markgrafenweg 48, in Weißenfels, Schillerstraße 14 und in 
Zeitz, Humboldtstraße 3-5. 
 
Weitere Infos erhalten alle Interessierten, rund um die Themen 
Gesundheit und Aktivbonus: 50,- € pro Familienmitglied, auch im Internet 
unter www.aok.de/sachsen-anhalt. 
 
Die AOK Sachsen-Anhalt ist der Marktführer unter den Krankenkassen in 
Sachsen-Anhalt. Rund 700.000 Versicherte und 35.000 Firmenkunden 
machen die AOK zur größten Krankenkasse vor Ort. Darüber hinaus ist 
die AOK Sachsen-Anhalt eines der größten Unternehmen des Landes. 
Vorstand der AOK Sachsen-Anhalt ist Ralf Dralle. 
 
Die Kundennähe der AOK Sachsen-Anhalt zeigt sich im dichten Netz an 
Beratungsstellen und kundenfreundlichen Öffnungszeiten. Mehr als 1.900 
Mitarbeiter und 44 Kundencenter stehen den Versicherten zur Verfügung. 
Da, wo die AOK Sachsen-Anhalt nicht vor Ort ist, beraten die AOK-
Mitarbeiter-/innen über das kostenfreie Servicetelefon oder auf Wunsch 
persönlich zu Hause. Über die Onlinegeschäftsstelle ist die AOK 
Sachsen-Anhalt sogar jeden Tag 24 Stunden erreichbar. 
 
Kontakt 
Zahl der Geschäftsstellen:  44 
Kundentelefon:         0800 226 5726   (kostenlose Servicehotline) 
Website:         www.aok.de/sachsen-anhalt 
Facebook:         www.facebook.com/AOK.Sachsen-Anhalt 
 
Adresse 
AOK Sachsen-Anhalt 
Lüneburger Straße 4 
39106 Magdeburg 
E-Mail:          service@san.aok.de 
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  Foto Frau Winkler im Fotowettbewerb myheimat 
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