
 

Naucz się języka niemieckiego w Powiecie Düren – 

chętnie udzielimy Ci informacji! 

 
Ułatw sobie życie, naucz się niemieckiego! 

Opanowanie języka niemieckiego może pomóc Ci w szybszym znalezieniu pracy, lepszym 

wsparciu dla Twoich dzieci i lepszym odnalezieniu się w Niemczech. Pozwoli Ci również na 

lepsze poznanie swoich praw w tym kraju. 

Powiat Düren oferuje Ci wiele możliwości nauczenia się języka niemieckiego. W niniejszej 

ulotce informacyjnej znajdziesz wszystkie adresy poradni i instytucji w Powiecie Düren, które 

służą pomocą osobom napływowym. 

Na stronie internetowej Gminnego Centrum Integracji znajdziesz adresy wszystkich 

aktywnych podmiotów oferujących kursy językowe. 

Kto może wziąć udział w kursie integracyjnym? 

Odkąd z dniem 1 stycznia 2005 weszła w życie ustawa imigracyjna, obcokrajowcy legalnie 

przybywający do Niemiec i nieposiadający choćby prostej znajomości języka niemieckiego 

zobowiązani są do wzięcia udziału w kursie integracyjnym (dla obywateli UE i emigrantów 

pochodzenia niemieckiego przybyłych do Niemiec z krajów Europy Wschodniej udział ten 

jest dobrowolny). W tym kursie możesz także wziąć udział, jeśli mieszkasz legalnie na 

terenie Niemiec i słabo mówisz po niemiecku lub wcale nie posługujesz się tym językiem. 

Czym jest kurs integracyjny? 

Kurs składa się z 600-900 godzin języka niemieckiego i 100 godzin informacji na temat 

polityki oraz systemu społecznego w Niemczech. 

Kurs integracyjny zakończony jest egzaminem językowym, zgodnym ze standardami 

europejskimi (Zertifikat Deutsch – Poziom B1). 

Ile kosztuje kurs integracyjny? 

Kurs integracyjny kosztuje 1,95 euro za godzinę. 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub zarabiasz niewiele, jest szansa, że będziesz mógł wziąć 

udział w kursie bezpłatnie. Informacji w tym zakresie udzielają poradnie wymienione 

w dalszej części broszury. 

Jakie korzyści daje kurs? 

Jeżeli z powodzeniem zdasz egzamin językowy, będziesz mógł ubiegać się o niemieckie 

obywatelstwo już po 7 latach legalnego pobytu bez konieczności ponownego podchodzenia 

do egzaminu językowego. 

 



Kto może zostać zobowiązany do wzięcia udziału w kursie? 

Urząd ds. emigrantów lub Job-com może skierować Cię na obowiązkowy udział w kursie 

języka niemieckiego, jeżeli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych (tzw. Arbeitslosengeld II), 

a lepsza znajomość języka niemieckiego da Ci szansę na znalezienie pracy, lub jeśli Twój 

poziom znajomości niemieckiego jest zbyt słaby, w związku z czym nie jesteś w stanie 

zapewnić odpowiedniego wsparcia dla swoich dzieci. 

Jakie negatywne skutki może mieć niewzięcie udziału w kursie integracyjnym? 

Twoje pozwolenie na pobyt może zostać wydane na krótszy okres. Nie otrzymasz 

pozwolenia na osiedlenie się, a więc prawa do pobytu w Niemczech na czas nieokreślony, 

jeśli nie opanujesz w wystarczającym stopniu języka niemieckiego. Także jeśli chcesz 

przyjąć obywatelstwo, musisz umieć mówić i czytać po niemiecku na odpowiednim poziomie. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bamf.de 

Tutaj otrzymasz poradę i zasięgniesz informacji: 

Oferta Instytucja / adres Kontakt 

Doradztwo dla osób 
poszukujących pracy 

Agentur für Arbeit Düren 
(Urząd Pracy Düren) 
Moltkestr. 49, 
52351 Düren 

0241 897 1111 
Aachen-dueren.integrationpoint@ 
arbeitsagentur.de 

Doradztwo dla uchodźców i 
migrantów 

Caritasverband für die 
Region Düren-Jülich e.V. 
Kurfürstenstr. 10-12, 
52351 Düren 

02421 48145, 0241 48147 
bkorn@gst.caritas-dn.de 
ageerken@gst.caritas-dn.de 

Doradztwo dla uchodźców – dla 
północy powiatu 

Diakonisches Werk des 
Kirchenkreises Jülich 
Schirmerstr. 1a, 
52428 Jülich 

02461 975614 
luedeke@diakonie-juelich.de 

Café International 
Centrum Pomocy Społecznej i 
Migracyjnej  

Ev. Gemeinde zu Düren 
Wilhelm-Wester-Weg 1, 
52349 Düren 

02421 188187 
hava.zaimi@evangelischegemeinde- 
dueren.de 

SGB-II – doradztwo 
(zasiłek dla bezrobotnych – 
Arbeitslosengeld II) 

Kreisverwaltung Düren 
(Zarząd Powiatu Düren) 
job-com 
Bismarckstr. 10, 
52351 Düren 

02421 22 17042 
c.muschenich@kreis-dueren.de 

Urząd ds. uchodźców 
Powiat Düren 

Kreisverwaltung Düren 
(Zarząd Powiatu Düren) 
Bismarckstr. 16, 
52351 Düren 

02421 22 2135 
abh@kreis-dueren.de 

Doradztwo edukacyjne 
Gminne Centrum Integracji 

Kreisverwaltung Düren 
(Zarząd Powiatu Düren) 
Bismarckstr. 16, 
52351 Düren 

02421 22 1046110 
ki-sekretariat@kreis-dueren.de 

Jugendmigrationsdienst – 
doradztwo dla młodych ludzi ze 
środowisk migracyjnych 

SKF Düren 
Friedrichstr. 16, 
52351 Düren 

02421 28430 
spitz-venrath@skf-dueren.de 

 
Pełną ofertę kursów w Powiecie Düren znajdziesz pod adresem: 

https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/amt46/ki/Deutsch-lernen.php 

lub na stronie Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF): 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/ 

 Bismarckstr. 16, 52351 Düren,  
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