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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Polacy są drugą pod względem liczebności grupą przyjezdnych z UE w Berlinie i przybywają nadal. W naszych 
podróżach towarzyszy nam nierzadko niepewność. Na miejscu okazuje się, że nasza wiedza o niemieckim 
systemie prawnym i socjalnym oraz o sposobach zaangażowania na rzecz Polski nie jest wystarczająca, a że 
brak znajomości niemieckich przepisów i zwyczajów ogranicza nasze możliwości. Czasami zastanawiamy się, 
w jaki sposób wrócić do Polski lub czy można pracować, tworzyć i angażować się w obu krajach?

Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie przy Polskiej Radzie Społecznej przeciwdziała tym trudnościom lub 
im zapobiega i daje odpowiedź na trudne pytania organizując dla Polek i Polaków szkolenia w zakresie 
polskiego i niemieckiego prawa pracy, rodzinnego, socjalnego, drogowego, na temat ubezpieczeń, zaangażo-
wania społecznego, poszukiwania pracy, poradnictwa obywatelskiego dla integracji, rozwoju osobistego 
i pozyskiwania funduszy na realizację projektów. Angażujemy się również na rzecz poprawy społeczno-ekono-
micznej sytuacji Polaków.

Nasze działania mają coraz większy zasięg i wspólnie chcemy pracować nad tym, aby Polki i Polacy byli lepiej 
poinformowani o swych prawach oraz obowiązkach.

Naszym celem wraz z partnerami z Berlina, Bad Muskau, Brunszwiku, Lipska i Poczdamu jest doprowadzenie 
do tego, abyśmy byli lepiej widoczni. Naszą misją jest wspieranie kompetencji i ich rozwój dla lepszej przyszło-
ści Polaków w Niemczech i w Polsce.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do obecnego kształtu Polskiego Centrum Kompetencyj-
nego. Dzięki Państwa/Waszej wiedzy i kompetencjom ponad 500 Polek i Polaków skorzystało ze szkoleń, 
a prawie 800 osób uzyskało wsparcie w ramach poradnictwa indywidualnego.

Lista naszych uczestników, partnerów oraz ekspertów jeszcze długo nie będzie zamknięta, dlatego już dziś 
zapraszamy do współpracy!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Kamila Schöll-Mazurek

Dyrektor programowy Polskiego Centrum Kompetencyjnego 
przy Polskiej Radzie Społecznej
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Vincent Van Gogh

      Wielkie rzeczy 
nie powstają w wyniku
impulsu, a w wyniku 
poskładania małych 
rzeczy w jedną całość.



18.06.2016 | 14:30 – 18:30
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Uniwersytet Europejski Viadrina, Raum GD 311, Große Scharnstraße 59, 
15230 Frankfurt nad Odrą
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.06.2016 | 10:00 – 14:00
Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając / Polki w Berlinie e.V. 
Nachbarschafts- und Familiencentrum, Kurmärkische Straße 1–3, 10783 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.07.2016 | 17:00 – 20:00
Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.07.2016 | 11:00 – 12:30
Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2016 | 12:30 – 16:45
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Begegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7, 14641 Wustermark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.08.2016 | 11:00 – 15:00
Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2016 | 11:00 – 15:00
Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy 
Artur Schulz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin

24.08.2016 | 17:00 – 20:00 
Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.09.2016 | 17:00 – 21:00
Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.09.2016 | 14:00 – 19:00
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.09.2016 | 10:00 – 15:00
Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.09.2016 | 12:30 – 16:45
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Begegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7, 14641 Wustermark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.09.2016 | 11:00 – 15:00
Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego w Niemczech
Michał Rejniewicz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2016 | 18:00 – 19:30
Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się, przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin

13.10.2016 | 17:00 – 20:00
Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.10.2016 | 13:00 – 17:00
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277, Lipsk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2016 | 16:00 – 20:00
Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz / Box66
Sonntagstraße 9, 10245 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.10.2016 | 14:00 – 18:00
Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Sprachschule Braunschweig, Donaustraße 18, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.10.2016 | 11:00 – 15:00
Brunch z kompetencjami z dr Kamilą Schöll-Mazurek 
oraz Magdaleną Ziomek-Frackowiak i Anną Czechowską  
Polska Rada Społeczna
Box66, Sonntagstraße 9, 10245 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2016 | 12:00 – 16:30
Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.11.2016 | 12:00 – 16:00
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz / Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, MusKnica e.V.
ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel

8.11.2016 | 16:30 – 20:30
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,
Polska Rada Społeczna, V pietro, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.2016 | 11:00 – 15:00
Brunch z kompetencjami z dr Anną Mróz, 
ekspertem projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczności
Polska Rada Społeczna 
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2016 | 11:00 – 18:00
Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń, spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Rotes Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.11.2016 | 10:00 – 14:00
Niemiecki system edukacji szkolnej
Alina Renkwitz / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy, 
Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277 Lipsk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.11.2016 | 11:00 – 18:00
Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Rotes Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.12.2016 | 17:00 – 19:00 
Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci 
Webinarium 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.12.2016 | 11:00 – 15:00
Bożonarodzeniowy brunch z kompetencjami z Katarzyną Niewiedział, 
Pełnomocnikiem ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow 
Polska Rada Społeczna
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin

29.05.2016 | 10:00 – 14:00 
Przedstawienie projektu i programu szkoleń
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada społeczna
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.06.2016 | 11:00 – 14:00
Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego w Niemczech
Michał Rejniewicz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.06.2016 | 14:00 – 19:00
Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.06.2016 | 10:00 – 15:00
Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia społeczne w Niemczech
Aneta Anna Bertram / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2016 | 9:00 – 13:00
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Büro Elisabeth Alter, 1. OG, Eisenbahnstraße 9, 15517 Fürstenwalde
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2016 | 11:00 – 15:00
Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz / Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277 Lipsk
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18.06.2016 | 14:30 – 18:30
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Uniwersytet Europejski Viadrina, Raum GD 311, Große Scharnstraße 59, 
15230 Frankfurt nad Odrą
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.06.2016 | 10:00 – 14:00
Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając / Polki w Berlinie e.V. 
Nachbarschafts- und Familiencentrum, Kurmärkische Straße 1–3, 10783 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.07.2016 | 17:00 – 20:00
Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.07.2016 | 11:00 – 12:30
Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2016 | 12:30 – 16:45
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Begegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7, 14641 Wustermark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.08.2016 | 11:00 – 15:00
Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2016 | 11:00 – 15:00
Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy 
Artur Schulz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin

24.08.2016 | 17:00 – 20:00 
Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.09.2016 | 17:00 – 21:00
Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.09.2016 | 14:00 – 19:00
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.09.2016 | 10:00 – 15:00
Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.09.2016 | 12:30 – 16:45
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Begegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7, 14641 Wustermark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.09.2016 | 11:00 – 15:00
Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego w Niemczech
Michał Rejniewicz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2016 | 18:00 – 19:30
Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się, przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin

13.10.2016 | 17:00 – 20:00
Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.10.2016 | 13:00 – 17:00
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277, Lipsk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2016 | 16:00 – 20:00
Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz / Box66
Sonntagstraße 9, 10245 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.10.2016 | 14:00 – 18:00
Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Sprachschule Braunschweig, Donaustraße 18, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.10.2016 | 11:00 – 15:00
Brunch z kompetencjami z dr Kamilą Schöll-Mazurek 
oraz Magdaleną Ziomek-Frackowiak i Anną Czechowską  
Polska Rada Społeczna
Box66, Sonntagstraße 9, 10245 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2016 | 12:00 – 16:30
Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.11.2016 | 12:00 – 16:00
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz / Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, MusKnica e.V.
ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel

8.11.2016 | 16:30 – 20:30
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,
Polska Rada Społeczna, V pietro, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.2016 | 11:00 – 15:00
Brunch z kompetencjami z dr Anną Mróz, 
ekspertem projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczności
Polska Rada Społeczna 
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2016 | 11:00 – 18:00
Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń, spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Rotes Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.11.2016 | 10:00 – 14:00
Niemiecki system edukacji szkolnej
Alina Renkwitz / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy, 
Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277 Lipsk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.11.2016 | 11:00 – 18:00
Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Rotes Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.12.2016 | 17:00 – 19:00 
Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci 
Webinarium 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.12.2016 | 11:00 – 15:00
Bożonarodzeniowy brunch z kompetencjami z Katarzyną Niewiedział, 
Pełnomocnikiem ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow 
Polska Rada Społeczna
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin

29.05.2016 | 10:00 – 14:00 
Przedstawienie projektu i programu szkoleń
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada społeczna
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.06.2016 | 11:00 – 14:00
Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego w Niemczech
Michał Rejniewicz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.06.2016 | 14:00 – 19:00
Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.06.2016 | 10:00 – 15:00
Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia społeczne w Niemczech
Aneta Anna Bertram / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2016 | 9:00 – 13:00
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Büro Elisabeth Alter, 1. OG, Eisenbahnstraße 9, 15517 Fürstenwalde
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2016 | 11:00 – 15:00
Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz / Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277 Lipsk
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18.06.2016 | 14:30 – 18:30
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Uniwersytet Europejski Viadrina, Raum GD 311, Große Scharnstraße 59, 
15230 Frankfurt nad Odrą
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.06.2016 | 10:00 – 14:00
Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając / Polki w Berlinie e.V. 
Nachbarschafts- und Familiencentrum, Kurmärkische Straße 1–3, 10783 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.07.2016 | 17:00 – 20:00
Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.07.2016 | 11:00 – 12:30
Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2016 | 12:30 – 16:45
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Begegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7, 14641 Wustermark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.08.2016 | 11:00 – 15:00
Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2016 | 11:00 – 15:00
Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy 
Artur Schulz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin

24.08.2016 | 17:00 – 20:00 
Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.09.2016 | 17:00 – 21:00
Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.09.2016 | 14:00 – 19:00
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.09.2016 | 10:00 – 15:00
Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.09.2016 | 12:30 – 16:45
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Begegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7, 14641 Wustermark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.09.2016 | 11:00 – 15:00
Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego w Niemczech
Michał Rejniewicz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2016 | 18:00 – 19:30
Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się, przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin

13.10.2016 | 17:00 – 20:00
Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.10.2016 | 13:00 – 17:00
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277, Lipsk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2016 | 16:00 – 20:00
Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz / Box66
Sonntagstraße 9, 10245 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.10.2016 | 14:00 – 18:00
Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Sprachschule Braunschweig, Donaustraße 18, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.10.2016 | 11:00 – 15:00
Brunch z kompetencjami z dr Kamilą Schöll-Mazurek 
oraz Magdaleną Ziomek-Frackowiak i Anną Czechowską  
Polska Rada Społeczna
Box66, Sonntagstraße 9, 10245 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2016 | 12:00 – 16:30
Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.11.2016 | 12:00 – 16:00
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz / Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, MusKnica e.V.
ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel

8.11.2016 | 16:30 – 20:30
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,
Polska Rada Społeczna, V pietro, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.2016 | 11:00 – 15:00
Brunch z kompetencjami z dr Anną Mróz, 
ekspertem projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczności
Polska Rada Społeczna 
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2016 | 11:00 – 18:00
Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń, spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Rotes Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.11.2016 | 10:00 – 14:00
Niemiecki system edukacji szkolnej
Alina Renkwitz / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy, 
Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277 Lipsk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.11.2016 | 11:00 – 18:00
Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Rotes Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.12.2016 | 17:00 – 19:00 
Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci 
Webinarium 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.12.2016 | 11:00 – 15:00
Bożonarodzeniowy brunch z kompetencjami z Katarzyną Niewiedział, 
Pełnomocnikiem ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow 
Polska Rada Społeczna
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin

29.05.2016 | 10:00 – 14:00 
Przedstawienie projektu i programu szkoleń
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada społeczna
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.06.2016 | 11:00 – 14:00
Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego w Niemczech
Michał Rejniewicz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.06.2016 | 14:00 – 19:00
Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.06.2016 | 10:00 – 15:00
Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia społeczne w Niemczech
Aneta Anna Bertram / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2016 | 9:00 – 13:00
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Büro Elisabeth Alter, 1. OG, Eisenbahnstraße 9, 15517 Fürstenwalde
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2016 | 11:00 – 15:00
Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz / Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277 Lipsk
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18.06.2016 | 14:30 – 18:30
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Uniwersytet Europejski Viadrina, Raum GD 311, Große Scharnstraße 59, 
15230 Frankfurt nad Odrą
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.06.2016 | 10:00 – 14:00
Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając / Polki w Berlinie e.V. 
Nachbarschafts- und Familiencentrum, Kurmärkische Straße 1–3, 10783 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.07.2016 | 17:00 – 20:00
Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.07.2016 | 11:00 – 12:30
Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2016 | 12:30 – 16:45
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Begegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7, 14641 Wustermark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.08.2016 | 11:00 – 15:00
Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2016 | 11:00 – 15:00
Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy 
Artur Schulz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin

24.08.2016 | 17:00 – 20:00 
Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.09.2016 | 17:00 – 21:00
Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.09.2016 | 14:00 – 19:00
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.09.2016 | 10:00 – 15:00
Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.09.2016 | 12:30 – 16:45
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Begegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7, 14641 Wustermark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.09.2016 | 11:00 – 15:00
Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego w Niemczech
Michał Rejniewicz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2016 | 18:00 – 19:30
Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się, przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin

13.10.2016 | 17:00 – 20:00
Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.10.2016 | 13:00 – 17:00
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277, Lipsk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2016 | 16:00 – 20:00
Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz / Box66
Sonntagstraße 9, 10245 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.10.2016 | 14:00 – 18:00
Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Sprachschule Braunschweig, Donaustraße 18, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.10.2016 | 11:00 – 15:00
Brunch z kompetencjami z dr Kamilą Schöll-Mazurek 
oraz Magdaleną Ziomek-Frackowiak i Anną Czechowską  
Polska Rada Społeczna
Box66, Sonntagstraße 9, 10245 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2016 | 12:00 – 16:30
Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.11.2016 | 12:00 – 16:00
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz / Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, MusKnica e.V.
ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel

8.11.2016 | 16:30 – 20:30
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,
Polska Rada Społeczna, V pietro, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.2016 | 11:00 – 15:00
Brunch z kompetencjami z dr Anną Mróz, 
ekspertem projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczności
Polska Rada Społeczna 
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2016 | 11:00 – 18:00
Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń, spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Rotes Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.11.2016 | 10:00 – 14:00
Niemiecki system edukacji szkolnej
Alina Renkwitz / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy, 
Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277 Lipsk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.11.2016 | 11:00 – 18:00
Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Rotes Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.12.2016 | 17:00 – 19:00 
Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci 
Webinarium 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.12.2016 | 11:00 – 15:00
Bożonarodzeniowy brunch z kompetencjami z Katarzyną Niewiedział, 
Pełnomocnikiem ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow 
Polska Rada Społeczna
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin

29.05.2016 | 10:00 – 14:00 
Przedstawienie projektu i programu szkoleń
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada społeczna
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.06.2016 | 11:00 – 14:00
Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego w Niemczech
Michał Rejniewicz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.06.2016 | 14:00 – 19:00
Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.06.2016 | 10:00 – 15:00
Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia społeczne w Niemczech
Aneta Anna Bertram / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2016 | 9:00 – 13:00
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Büro Elisabeth Alter, 1. OG, Eisenbahnstraße 9, 15517 Fürstenwalde
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2016 | 11:00 – 15:00
Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz / Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277 Lipsk
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18.06.2016 | 14:30 – 18:30
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Uniwersytet Europejski Viadrina, Raum GD 311, Große Scharnstraße 59, 
15230 Frankfurt nad Odrą
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.06.2016 | 10:00 – 14:00
Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając / Polki w Berlinie e.V. 
Nachbarschafts- und Familiencentrum, Kurmärkische Straße 1–3, 10783 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.07.2016 | 17:00 – 20:00
Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.07.2016 | 11:00 – 12:30
Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2016 | 12:30 – 16:45
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Begegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7, 14641 Wustermark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.08.2016 | 11:00 – 15:00
Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2016 | 11:00 – 15:00
Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy 
Artur Schulz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin

24.08.2016 | 17:00 – 20:00 
Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.09.2016 | 17:00 – 21:00
Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.09.2016 | 14:00 – 19:00
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.09.2016 | 10:00 – 15:00
Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.09.2016 | 12:30 – 16:45
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Begegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7, 14641 Wustermark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.09.2016 | 11:00 – 15:00
Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego w Niemczech
Michał Rejniewicz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2016 | 18:00 – 19:30
Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się, przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin

13.10.2016 | 17:00 – 20:00
Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.10.2016 | 13:00 – 17:00
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277, Lipsk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2016 | 16:00 – 20:00
Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz / Box66
Sonntagstraße 9, 10245 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.10.2016 | 14:00 – 18:00
Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Sprachschule Braunschweig, Donaustraße 18, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.10.2016 | 11:00 – 15:00
Brunch z kompetencjami z dr Kamilą Schöll-Mazurek 
oraz Magdaleną Ziomek-Frackowiak i Anną Czechowską  
Polska Rada Społeczna
Box66, Sonntagstraße 9, 10245 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2016 | 12:00 – 16:30
Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.11.2016 | 12:00 – 16:00
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz / Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, MusKnica e.V.
ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel

8.11.2016 | 16:30 – 20:30
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,
Polska Rada Społeczna, V pietro, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.2016 | 11:00 – 15:00
Brunch z kompetencjami z dr Anną Mróz, 
ekspertem projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczności
Polska Rada Społeczna 
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2016 | 11:00 – 18:00
Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń, spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Rotes Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.11.2016 | 10:00 – 14:00
Niemiecki system edukacji szkolnej
Alina Renkwitz / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy, 
Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277 Lipsk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.11.2016 | 11:00 – 18:00
Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada Społeczna
Rotes Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.12.2016 | 17:00 – 19:00 
Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci 
Webinarium 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.12.2016 | 11:00 – 15:00
Bożonarodzeniowy brunch z kompetencjami z Katarzyną Niewiedział, 
Pełnomocnikiem ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow 
Polska Rada Społeczna
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin

29.05.2016 | 10:00 – 14:00 
Przedstawienie projektu i programu szkoleń
Kamila Schöll-Mazurek / Polska Rada społeczna
Mozaik, Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.06.2016 | 11:00 – 14:00
Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego w Niemczech
Michał Rejniewicz / Polska Rada Społeczna
Oranienstraße 34, 10999 Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.06.2016 | 14:00 – 19:00
Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.06.2016 | 10:00 – 15:00
Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia społeczne w Niemczech
Aneta Anna Bertram / POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Kaiserstraße 31, 38100 Brunszwik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2016 | 9:00 – 13:00
Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel / DPGSV e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Büro Elisabeth Alter, 1. OG, Eisenbahnstraße 9, 15517 Fürstenwalde
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2016 | 11:00 – 15:00
Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz / Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. Towarzystwo Zrozumienia miedzy Narodami
Kochstraße 132, Werk 2, 04277 Lipsk
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Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach prosimy wysyłać na poniższe adresy:

Szkolenia w Berlinie: szkolenia.prs@gmail.com

Brunch: szkoleniadlapolakow@gmail.com

Poradnictwo indywidualne w Berlinie: polskarada@polskarada.de

Szkolenia w Wustermark, Fürstenwalde, Frankfurcie nad Odrą 
i poradnictwo indywidualne w Poczdamie: info@dp-gsv.de

Szkolenia i poradnictwo indywidualne w Brunszwiku: poldeh.hilfsverein@web.de

Szkolenia w Lipsku: gwojslaw@yahoo.com

Szkolenia w Trzebielu: basia.okib@gmail.com

Poradnictwo we Frankfurcie nad Menem: info@polintegro.de

Kontakt dla prasy oraz w sprawach 
Polskiego Centrum Kompetencyjnego: info@polskiecentrum.eu

Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony www oraz polubienia nas na Facebooku!

>> www.polskiecentrum.eu

>> Facebook: Polskie Centrum Kompetencyjne

Zapisy

Polub nas na Facebooku!



Meltem Sancak i Peter Finke

      Migranci (…) starają
się zakorzenić w obu 
światach i tworzyć 
powiązania społeczne,
które te dwa światy 
obejmują.



Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel | sobota 18 czerwca x2, wtorek 12 lipca, wtorek 13 września,  czwartek 20 października, 
wtorek 8 listopada
 
Szkolenie z zagadnień niemieckiego prawa pracy, socjalnego i opiekuńczego. Uczestnicy będą mieli 
możliwość uzyskać wyjaśniania nt. interesujących ich aspektów prawa pracy, systemu niemieckich kas 
chorych, kwestii związanych z ubezpieczeniami wypadkowymi i od choroby, jak też spraw szczegóło-
wych, np. uzyskania zasiłku na dziecko.

Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz | sobota 18 czerwca 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech na temat funkcjonowania 
niemieckiego systemu prawa pracy. Omówione zostaną prawa i obowiązki pracowników, kwestie zwią-
zane z podpisywaniem umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem, jak też socjalne aspekty stosunku 
o pracę, takie jak ubezpieczenia czy świadczenia od państwa.

Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając | niedziela 19 czerwca

Szkolenie na temat możliwości jakie daje tworzenie inicjatyw społecznych i planowanie działań by 
osiągać skuteczność oraz jakość. Skierowane do wszystkich, którzy chcą tworzyć działania, mikro 
projekty lub poszerzyć wiedzę w tym obszarze. Uczestnicy dowiedzą się jaka jest rzeczywista struktura 
kosztów, jak badać potrzeby odbiorców i jakie obwarowania prawne warto znać. Ponadto poznają 
zarządzanie treścią w działaniach przy zachowaniu zasady etyki oraz demokratycznej dyskusji i będą 
mogli stworzyć zarys swojej planowanej aktywności.

Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek | środa 6 lipca

Pisanie projektów jest warte świeczki. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste. Czynność ta rządzi 
się logiką projektową, którą trzeba znać, żeby umieć napisać projekt finansowany ze środków Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł. Szkolenie skierowane do osób chcących w przyszłości realizować 
projekty społeczne i zmieniać swoją rzeczywistość na lepsze. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną 
wprowadzeni w krajobraz funduszy unijnych, poznają konkretne programy unijne, nauczą się identyfi-
kować potrzeby i cele projektowe, dopasowywać je do potrzeb grupy odbiorców i szukać partnerów do 

projektów europejskich. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i będą zainteresowane przygotowa-
niem konkretnego wniosku o dofinansowanie projektu, będą mogły skorzystać z drugiego spotkania 
– ćwiczeń praktycznych.

Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski | sobota 9 lipca

Nowe przepisy prawa spadkowego zawierają istotne zmiany dla Polaków mieszkających na stałe za 
granicą. Regulacja z 2015 roku stanowi, że właściwym prawem jest prawo miejsca zamieszkania spad-
kodawcy, a nie jak dotychczas prawo kraju jego obywatelstwa. Niemieckie prawo spadkowe może 
okazać się mniej korzystne ze względu na krótsze terminy czy brak mechanizmu dziedziczenia z dobro-
dziejstwem inwentarza. Jak tego uniknąć i zastrzec stosowanie prawa polskiego. Tego oraz innych 
najistotniejszych zagadnień dotyczących nowej regulacji dowiedzą się uczestnicy szkolenia o prawie 
spadkowym.

Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon | sobota 6 sierpnia

Warsztat psychologiczny, który służy uświadomieniu sobie swoich mocnych i słabych stron w relacjach 
międzyludzkich. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy uczą się skuteczniej prezentować siebie, 
przekonywać innych ludzi do swoich pomysłów i idei, budować autorytet i wzmacniać własną samooce-
nę. Warsztat koncentruje się na świadomym kreowaniu własnego wizerunku. Umiejętności te potrzeb-
ne są każdemu zaangażowanemu w budowanie polskiej społeczności za granicą. Dzięki ich zdobyciu 
uczestnicy pewniej i skuteczniej będą mogli dbać o wizerunek Polski oraz polskich projektów w Niem-
czech.

Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | sobota 13 sierpnia

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na rodzaje umów i kwestie wypowiedzenia. 
Zwolnienia, kiedy są dopuszczalne, ile trwają okresy wypowiedzenia, czy i jak zwrócić się o zwolnienie, 
co można tym osiągnąć? Rodzaje umów, Minijob, niepełne etaty, umowa o pracę/ działalność, umowy 
na czas określony, ich skutki dla pracowników. Warto wyposażyć się w ekspercką wiedzę, która niejed-
nemu pozwoli uniknąć popełnienia błędu i zaoszczędzi stresu.

Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | środa 24 sierpnia

Korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych w UE jest jednym z praw jej obywateli. Pobieranie 
zasiłku na dziecko, dodatku mieszkaniowego, zasiłku na bezrobocie w sytuacji, kiedy dana osoba jest 
uprawniona i potrzebne jej wsparcie państwa, nie powinno być utrudnione przez brak wiedzy. Dlatego 
zapraszamy na szkolenie na ten temat.

Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska | czwartek 8 września

Na co dzień możemy wpływać na pracę wielu podmiotów w Niemczech, które decydują o jakości nasze-
go życia, np. Urząd ds. Integracji, Pełnomocnicy ds. Integracji w dzielnicy, itp. Jakie prawa mam jako 
Polak w Niemczech? Co i w jaki sposób komunikować, aby zostać jasno i jednoznacznie zrozumianym? 
Warsztat odbędzie się na krótko przed wyborami do Senatu oraz sejmików samorządowych w Berlinie, 
tym bardziej ważne jest, aby poznać struktury i możliwości działania, które pozwolą na lepsze realizo-
wanie naszych praw poprzez m.in. udział w wyborach. Podczas szkolenia poznamy przykłady zaangażo-
wania mającego na celu rozwój i poprawę sytuacji migrantów w Niemczech.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo | piątek 9 września

Szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Niemczech. 
Uczestnicy dowiedzą się co powinno motywować przy podjęciu tej ważnej decyzji, jak zarejestrować 
i rozpocząć działalność, jak planować i prowadzić niezbędną dokumentację oraz jak odpowiednio 
rozliczyć podatek w Urzędzie Skarbowym w przypadku prowadzenia działalności.

Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht | sobota 10 września

Szkolenie z niemieckiego prawa pracy dla Polaków już pracujących lub planujących podpisanie umowy 
o pracę w Niemczech. Uczestnicy poznają rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązania, kwestie 
związane z ochroną prawną w przypadku złożenia wypowiedzenia czy w razie dyscyplinarnego zwolnie-
niem z pracy. Dowiedzą się ile wynosi minimalne wynagrodzenie oraz czas pracy. Pogłębią wiedzę 
w tematach wynagrodzenia chorobowego i pracy w czasie ciąży. Zorientują się w najważniejszych 
prawach i obowiązkach zarówno pracodawcy jak i pracownika w Niemczech.

Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się i przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska | środa 21 września 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie prawa i obowiązki, korzyści i problemy mają posiada-
cze wielu obywatelstw. Główne tematy to: obowiązek posiadania ważnego polskiego dokumentu tożsa-
mości, informowania o zmianach stanu cywilnego, wypełnienia odpowiednich formalności po narodze-
niu dziecka, a także sposób traktowania podczas podróży do innego kraju. Szczegółowo zostaną omó-
wione zasady nabywania, zrzekanie się i przywracania obywatelstwa.

Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | czwartek 13 października

Poradnictwo dla Polaków wymaga nie tylko wiedzy o zawiłościach niemieckiego systemu prawa oraz 
obyczajów. Osoba doradzająca musi znać sposoby dotarcia do właściwych informacji, metody pracy 
z niemieckimi urzędnikami – ale to nie wszystko. Często osoby przychodzące po poradę sami nie 
umieją dokładnie opisać swojej sytuacji, nie ujawniają wszystkich faktów, co potem ma wpływ na sukces 
prowadzonej sprawy. O tym, jak sobie z tymi aspektami radzić, aby rzeczywiście pomagać Polakom, 
będzie traktować to szkolenie.

Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | piątek 21 października

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy ze szczególnym nastawieniem na aspekty w obszarze czasu pracy, nadgo-
dzin i wynagrodzenia. Czy szef ma prawo do zlecania nadgodzin? Czy powinien wypłacić je w następ-
nym miesiącu? Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Niemczech? Standardowo odbędzie się omawia-
nie konkretnych przypadków uczestników z zakresu prawa pracy.

Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz | sobota 22 października, niedziela 20 listopada

Niemiecki system edukacji szkolnej znacznie różni się od systemu w Polsce, tym bardziej warto się 
z nim zapoznać w przypadku decyzji o posłaniu dziecka do niemieckiej placówki. Uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się szczegółów funkcjonowania niemieckiego systemu szkolnictwa – od nauczania przed-
szkolnego poprzez szkołę podstawową do różnych rodzajów szkoły średniej – z naciskiem także na 
prawa ucznia w Niemczech.

Brunch z kompetencjami
Polskie Centrum Kompetencyjne | niedziela 23 października, sobota 12 listopada, 
niedziela 18 grudnia 

Organizowany od 2015 roku brunch z Polskim Centrum Kompetencyjnym cieszy się dużym powodze-
niem. Umożliwił powstanie kolejnych inicjatyw oraz zawiązanie nowych znajomości. W tegorocznej 
edycji będą gościć między innymi: dr Anna Mróz, ekspert projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczno-
ści oraz Katarzyna Niewiedział, Pełnomocnik ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow, jak 
również eksperci w zakresie pisania wniosków na projekty polonijne. 

Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter | sobota 29 października

Tematyka warsztatu dotyczy wyzwań zawodowych z jakimi stykają się Polacy żyjący na emigracji. Wiele 
z nich dotyczy długotrwającej przerwy w pracy, podejmowania pracy niezgodnej ze swoim profilem 
zawodowym albo poniżej swoich kwalifikacji, lub brak wiedzy jaką ścieżkę zawodową obrać. Celem 
warsztatu jest dostarczenie okazji do zwiększenia świadomości uczestników w zakresie własnych ocze-
kiwań wobec życia zawodowego. Seria ćwiczeń pozwoli uczestnikom na odkrycie co tak naprawdę jest 
dla nich ważne w pracy oraz pomoże w postawieniu sobie nowych inspirujących celów zawodowych. 
Uczestnicy zyskają większe rozeznanie w zakresie wartości, które chcieliby w swojej pracy realizować, 
a których im w tej chwili brakuje. Nauczą się, jak do tego wykorzystywać swoje talenty.
 
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz | sobota 5 listopada 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na specyficzne zasady obowiązujące na 
pograniczu. Kim jest pracownik przygraniczny? Które prawo pracy go obowiązuje? Dla tych wszystkich, 
dla których częste przekraczanie Odry i Nysy w drodze do pracy to codzienność.

Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń oraz spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 19 listopada

Seminarium podsumowujące rok pracy Polskiego Centrum Kompetencyjnego, z zaproszeniem gości ze 
świata polityki i mediów. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalno-
ści wraz z omówieniem danych z ankiet ewaluacyjnych i dyskusją na temat potrzeb i problemów. Semi-

narium będzie także świetną okazją do spotkania i poznania się licznych uczestników szkoleń i porad-
nictwa Polskiego Centrum Kompetencyjnego.

Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 26 listopada

Podczas zjazdu zostanie przedstawiona praca organizacji wchodzących w skład polskiej sieci organiza-
cji socjalnych. Zaprezentowane zostaną również działania poszczególnych członków sieci w obszarze 
wsparcia obywateli krajów trzecich (uchodźcy) oraz obywateli UE. Sieć została powołana 3 lipca 2016 
roku i za zadanie stawia sobie działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Polaków 
w Niemczech poprzez lobby, poradnictwo prawne oraz działania wspierające rozwiązywanie proble-
mów istniejących w Niemczech.

Webinarium: Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci | środa 7 grudnia

Webinarium dla osób, które chciałyby w kolejnych latach współpracować z Polskim Centrum Kompe-
tencyjnym w Berlinie lub przenieść na swój grunt rozwiązania modelowe wypracowane w tym projek-
cie. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można angażować się na rzecz społeczności polskiej 
w Niemczech, jak motywować wolontariuszy do działania, jak zachęcać Polki i Polaków do odwiedzania 
szkoleń i konferencji, jakie tematy i formaty cieszyły się dużym powodzeniem. Poznają różne sposoby 
partycypacji społecznej, dowiedzą się w jakich wyborach w Niemczech mają prawo głosować i kandydo-
wać oraz jakie są możliwości finansowania inicjatyw społecznych. Ocenią szereg dobrych praktyk 
i przykładów partycypacji, nie tylko na rzecz Polaków w Niemczech, lecz po prostu na rzecz społeczeń-
stwa w którym żyją.

Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego 
w Niemczech
Michał Rejniewicz | sobota 4 czerwca, sobota 17 września

Szkolenie z niemieckiego prawa drogowego kierowane do osób, którym zdarza się prowadzić auto 
w Niemczech. Uczestnicy dowiedzą się jakie sankcje grożą w Niemczech za niedozwolone parkowanie, 
przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu czy inne wykroczenia. Jak należy zachować się w razie 
wypadku i jak starać się o odszkodowanie. Podczas warsztatu zostaną omówione najważniejsze różni-
ce w polskim i niemieckim prawie drogowym, których znajomość przyda się każdemu kierowcy i rowe-
rzyście w Niemczech.

Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken | piątek 10 czerwca

Szkolenie dla osób zainteresowanych tematyką niemieckiego prawa rodzinnego i jego różnic w stosun-
ku do prawa polskiego. Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione najważniejsze kwestie 
z zakresu prawa rodzinnego, takie jak rozwód, sprawy o utrzymanie, alimenty, prawo rodziców do 
opieki nad dzieckiem, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia
Anna Aneta Bertram | sobota 11 czerwca

Szkolenie dla osób chcących zrozumieć funkcjonowanie niemieckiego systemu ubezpieczeń. Zostaną 
omówione kwestie związane z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech, 
specyficzny podział na ustawowe i prywatne kasy chorych z wytłumaczeniem ich funkcjonowania, 
wybór kasy w przypadku stosunku o pracę i w samozatrudnieniu. Ponadto uczestnicy zdobędą infor-
macje dotyczące ubezpieczenia od opieki, rodzajów świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczenia eme-
rytalnego i na wypadek bezrobocia.

Opisy szkoleń
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Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel | sobota 18 czerwca x2, wtorek 12 lipca, wtorek 13 września,  czwartek 20 października, 
wtorek 8 listopada
 
Szkolenie z zagadnień niemieckiego prawa pracy, socjalnego i opiekuńczego. Uczestnicy będą mieli 
możliwość uzyskać wyjaśniania nt. interesujących ich aspektów prawa pracy, systemu niemieckich kas 
chorych, kwestii związanych z ubezpieczeniami wypadkowymi i od choroby, jak też spraw szczegóło-
wych, np. uzyskania zasiłku na dziecko.

Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz | sobota 18 czerwca 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech na temat funkcjonowania 
niemieckiego systemu prawa pracy. Omówione zostaną prawa i obowiązki pracowników, kwestie zwią-
zane z podpisywaniem umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem, jak też socjalne aspekty stosunku 
o pracę, takie jak ubezpieczenia czy świadczenia od państwa.

Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając | niedziela 19 czerwca

Szkolenie na temat możliwości jakie daje tworzenie inicjatyw społecznych i planowanie działań by 
osiągać skuteczność oraz jakość. Skierowane do wszystkich, którzy chcą tworzyć działania, mikro 
projekty lub poszerzyć wiedzę w tym obszarze. Uczestnicy dowiedzą się jaka jest rzeczywista struktura 
kosztów, jak badać potrzeby odbiorców i jakie obwarowania prawne warto znać. Ponadto poznają 
zarządzanie treścią w działaniach przy zachowaniu zasady etyki oraz demokratycznej dyskusji i będą 
mogli stworzyć zarys swojej planowanej aktywności.

Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek | środa 6 lipca

Pisanie projektów jest warte świeczki. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste. Czynność ta rządzi 
się logiką projektową, którą trzeba znać, żeby umieć napisać projekt finansowany ze środków Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł. Szkolenie skierowane do osób chcących w przyszłości realizować 
projekty społeczne i zmieniać swoją rzeczywistość na lepsze. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną 
wprowadzeni w krajobraz funduszy unijnych, poznają konkretne programy unijne, nauczą się identyfi-
kować potrzeby i cele projektowe, dopasowywać je do potrzeb grupy odbiorców i szukać partnerów do 

projektów europejskich. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i będą zainteresowane przygotowa-
niem konkretnego wniosku o dofinansowanie projektu, będą mogły skorzystać z drugiego spotkania 
– ćwiczeń praktycznych.

Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski | sobota 9 lipca

Nowe przepisy prawa spadkowego zawierają istotne zmiany dla Polaków mieszkających na stałe za 
granicą. Regulacja z 2015 roku stanowi, że właściwym prawem jest prawo miejsca zamieszkania spad-
kodawcy, a nie jak dotychczas prawo kraju jego obywatelstwa. Niemieckie prawo spadkowe może 
okazać się mniej korzystne ze względu na krótsze terminy czy brak mechanizmu dziedziczenia z dobro-
dziejstwem inwentarza. Jak tego uniknąć i zastrzec stosowanie prawa polskiego. Tego oraz innych 
najistotniejszych zagadnień dotyczących nowej regulacji dowiedzą się uczestnicy szkolenia o prawie 
spadkowym.

Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon | sobota 6 sierpnia

Warsztat psychologiczny, który służy uświadomieniu sobie swoich mocnych i słabych stron w relacjach 
międzyludzkich. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy uczą się skuteczniej prezentować siebie, 
przekonywać innych ludzi do swoich pomysłów i idei, budować autorytet i wzmacniać własną samooce-
nę. Warsztat koncentruje się na świadomym kreowaniu własnego wizerunku. Umiejętności te potrzeb-
ne są każdemu zaangażowanemu w budowanie polskiej społeczności za granicą. Dzięki ich zdobyciu 
uczestnicy pewniej i skuteczniej będą mogli dbać o wizerunek Polski oraz polskich projektów w Niem-
czech.

Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | sobota 13 sierpnia

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na rodzaje umów i kwestie wypowiedzenia. 
Zwolnienia, kiedy są dopuszczalne, ile trwają okresy wypowiedzenia, czy i jak zwrócić się o zwolnienie, 
co można tym osiągnąć? Rodzaje umów, Minijob, niepełne etaty, umowa o pracę/ działalność, umowy 
na czas określony, ich skutki dla pracowników. Warto wyposażyć się w ekspercką wiedzę, która niejed-
nemu pozwoli uniknąć popełnienia błędu i zaoszczędzi stresu.

Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | środa 24 sierpnia

Korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych w UE jest jednym z praw jej obywateli. Pobieranie 
zasiłku na dziecko, dodatku mieszkaniowego, zasiłku na bezrobocie w sytuacji, kiedy dana osoba jest 
uprawniona i potrzebne jej wsparcie państwa, nie powinno być utrudnione przez brak wiedzy. Dlatego 
zapraszamy na szkolenie na ten temat.

Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska | czwartek 8 września

Na co dzień możemy wpływać na pracę wielu podmiotów w Niemczech, które decydują o jakości nasze-
go życia, np. Urząd ds. Integracji, Pełnomocnicy ds. Integracji w dzielnicy, itp. Jakie prawa mam jako 
Polak w Niemczech? Co i w jaki sposób komunikować, aby zostać jasno i jednoznacznie zrozumianym? 
Warsztat odbędzie się na krótko przed wyborami do Senatu oraz sejmików samorządowych w Berlinie, 
tym bardziej ważne jest, aby poznać struktury i możliwości działania, które pozwolą na lepsze realizo-
wanie naszych praw poprzez m.in. udział w wyborach. Podczas szkolenia poznamy przykłady zaangażo-
wania mającego na celu rozwój i poprawę sytuacji migrantów w Niemczech.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo | piątek 9 września

Szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Niemczech. 
Uczestnicy dowiedzą się co powinno motywować przy podjęciu tej ważnej decyzji, jak zarejestrować 
i rozpocząć działalność, jak planować i prowadzić niezbędną dokumentację oraz jak odpowiednio 
rozliczyć podatek w Urzędzie Skarbowym w przypadku prowadzenia działalności.

Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht | sobota 10 września

Szkolenie z niemieckiego prawa pracy dla Polaków już pracujących lub planujących podpisanie umowy 
o pracę w Niemczech. Uczestnicy poznają rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązania, kwestie 
związane z ochroną prawną w przypadku złożenia wypowiedzenia czy w razie dyscyplinarnego zwolnie-
niem z pracy. Dowiedzą się ile wynosi minimalne wynagrodzenie oraz czas pracy. Pogłębią wiedzę 
w tematach wynagrodzenia chorobowego i pracy w czasie ciąży. Zorientują się w najważniejszych 
prawach i obowiązkach zarówno pracodawcy jak i pracownika w Niemczech.

Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się i przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska | środa 21 września 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie prawa i obowiązki, korzyści i problemy mają posiada-
cze wielu obywatelstw. Główne tematy to: obowiązek posiadania ważnego polskiego dokumentu tożsa-
mości, informowania o zmianach stanu cywilnego, wypełnienia odpowiednich formalności po narodze-
niu dziecka, a także sposób traktowania podczas podróży do innego kraju. Szczegółowo zostaną omó-
wione zasady nabywania, zrzekanie się i przywracania obywatelstwa.

Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | czwartek 13 października

Poradnictwo dla Polaków wymaga nie tylko wiedzy o zawiłościach niemieckiego systemu prawa oraz 
obyczajów. Osoba doradzająca musi znać sposoby dotarcia do właściwych informacji, metody pracy 
z niemieckimi urzędnikami – ale to nie wszystko. Często osoby przychodzące po poradę sami nie 
umieją dokładnie opisać swojej sytuacji, nie ujawniają wszystkich faktów, co potem ma wpływ na sukces 
prowadzonej sprawy. O tym, jak sobie z tymi aspektami radzić, aby rzeczywiście pomagać Polakom, 
będzie traktować to szkolenie.

Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | piątek 21 października

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy ze szczególnym nastawieniem na aspekty w obszarze czasu pracy, nadgo-
dzin i wynagrodzenia. Czy szef ma prawo do zlecania nadgodzin? Czy powinien wypłacić je w następ-
nym miesiącu? Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Niemczech? Standardowo odbędzie się omawia-
nie konkretnych przypadków uczestników z zakresu prawa pracy.

Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz | sobota 22 października, niedziela 20 listopada

Niemiecki system edukacji szkolnej znacznie różni się od systemu w Polsce, tym bardziej warto się 
z nim zapoznać w przypadku decyzji o posłaniu dziecka do niemieckiej placówki. Uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się szczegółów funkcjonowania niemieckiego systemu szkolnictwa – od nauczania przed-
szkolnego poprzez szkołę podstawową do różnych rodzajów szkoły średniej – z naciskiem także na 
prawa ucznia w Niemczech.

Brunch z kompetencjami
Polskie Centrum Kompetencyjne | niedziela 23 października, sobota 12 listopada, 
niedziela 18 grudnia 

Organizowany od 2015 roku brunch z Polskim Centrum Kompetencyjnym cieszy się dużym powodze-
niem. Umożliwił powstanie kolejnych inicjatyw oraz zawiązanie nowych znajomości. W tegorocznej 
edycji będą gościć między innymi: dr Anna Mróz, ekspert projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczno-
ści oraz Katarzyna Niewiedział, Pełnomocnik ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow, jak 
również eksperci w zakresie pisania wniosków na projekty polonijne. 

Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter | sobota 29 października

Tematyka warsztatu dotyczy wyzwań zawodowych z jakimi stykają się Polacy żyjący na emigracji. Wiele 
z nich dotyczy długotrwającej przerwy w pracy, podejmowania pracy niezgodnej ze swoim profilem 
zawodowym albo poniżej swoich kwalifikacji, lub brak wiedzy jaką ścieżkę zawodową obrać. Celem 
warsztatu jest dostarczenie okazji do zwiększenia świadomości uczestników w zakresie własnych ocze-
kiwań wobec życia zawodowego. Seria ćwiczeń pozwoli uczestnikom na odkrycie co tak naprawdę jest 
dla nich ważne w pracy oraz pomoże w postawieniu sobie nowych inspirujących celów zawodowych. 
Uczestnicy zyskają większe rozeznanie w zakresie wartości, które chcieliby w swojej pracy realizować, 
a których im w tej chwili brakuje. Nauczą się, jak do tego wykorzystywać swoje talenty.
 
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz | sobota 5 listopada 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na specyficzne zasady obowiązujące na 
pograniczu. Kim jest pracownik przygraniczny? Które prawo pracy go obowiązuje? Dla tych wszystkich, 
dla których częste przekraczanie Odry i Nysy w drodze do pracy to codzienność.

Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń oraz spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 19 listopada

Seminarium podsumowujące rok pracy Polskiego Centrum Kompetencyjnego, z zaproszeniem gości ze 
świata polityki i mediów. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalno-
ści wraz z omówieniem danych z ankiet ewaluacyjnych i dyskusją na temat potrzeb i problemów. Semi-

narium będzie także świetną okazją do spotkania i poznania się licznych uczestników szkoleń i porad-
nictwa Polskiego Centrum Kompetencyjnego.

Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 26 listopada

Podczas zjazdu zostanie przedstawiona praca organizacji wchodzących w skład polskiej sieci organiza-
cji socjalnych. Zaprezentowane zostaną również działania poszczególnych członków sieci w obszarze 
wsparcia obywateli krajów trzecich (uchodźcy) oraz obywateli UE. Sieć została powołana 3 lipca 2016 
roku i za zadanie stawia sobie działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Polaków 
w Niemczech poprzez lobby, poradnictwo prawne oraz działania wspierające rozwiązywanie proble-
mów istniejących w Niemczech.

Webinarium: Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci | środa 7 grudnia

Webinarium dla osób, które chciałyby w kolejnych latach współpracować z Polskim Centrum Kompe-
tencyjnym w Berlinie lub przenieść na swój grunt rozwiązania modelowe wypracowane w tym projek-
cie. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można angażować się na rzecz społeczności polskiej 
w Niemczech, jak motywować wolontariuszy do działania, jak zachęcać Polki i Polaków do odwiedzania 
szkoleń i konferencji, jakie tematy i formaty cieszyły się dużym powodzeniem. Poznają różne sposoby 
partycypacji społecznej, dowiedzą się w jakich wyborach w Niemczech mają prawo głosować i kandydo-
wać oraz jakie są możliwości finansowania inicjatyw społecznych. Ocenią szereg dobrych praktyk 
i przykładów partycypacji, nie tylko na rzecz Polaków w Niemczech, lecz po prostu na rzecz społeczeń-
stwa w którym żyją.

Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego 
w Niemczech
Michał Rejniewicz | sobota 4 czerwca, sobota 17 września

Szkolenie z niemieckiego prawa drogowego kierowane do osób, którym zdarza się prowadzić auto 
w Niemczech. Uczestnicy dowiedzą się jakie sankcje grożą w Niemczech za niedozwolone parkowanie, 
przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu czy inne wykroczenia. Jak należy zachować się w razie 
wypadku i jak starać się o odszkodowanie. Podczas warsztatu zostaną omówione najważniejsze różni-
ce w polskim i niemieckim prawie drogowym, których znajomość przyda się każdemu kierowcy i rowe-
rzyście w Niemczech.

Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken | piątek 10 czerwca

Szkolenie dla osób zainteresowanych tematyką niemieckiego prawa rodzinnego i jego różnic w stosun-
ku do prawa polskiego. Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione najważniejsze kwestie 
z zakresu prawa rodzinnego, takie jak rozwód, sprawy o utrzymanie, alimenty, prawo rodziców do 
opieki nad dzieckiem, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia
Anna Aneta Bertram | sobota 11 czerwca

Szkolenie dla osób chcących zrozumieć funkcjonowanie niemieckiego systemu ubezpieczeń. Zostaną 
omówione kwestie związane z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech, 
specyficzny podział na ustawowe i prywatne kasy chorych z wytłumaczeniem ich funkcjonowania, 
wybór kasy w przypadku stosunku o pracę i w samozatrudnieniu. Ponadto uczestnicy zdobędą infor-
macje dotyczące ubezpieczenia od opieki, rodzajów świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczenia eme-
rytalnego i na wypadek bezrobocia.
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Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel | sobota 18 czerwca x2, wtorek 12 lipca, wtorek 13 września,  czwartek 20 października, 
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Szkolenie z zagadnień niemieckiego prawa pracy, socjalnego i opiekuńczego. Uczestnicy będą mieli 
możliwość uzyskać wyjaśniania nt. interesujących ich aspektów prawa pracy, systemu niemieckich kas 
chorych, kwestii związanych z ubezpieczeniami wypadkowymi i od choroby, jak też spraw szczegóło-
wych, np. uzyskania zasiłku na dziecko.

Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz | sobota 18 czerwca 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech na temat funkcjonowania 
niemieckiego systemu prawa pracy. Omówione zostaną prawa i obowiązki pracowników, kwestie zwią-
zane z podpisywaniem umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem, jak też socjalne aspekty stosunku 
o pracę, takie jak ubezpieczenia czy świadczenia od państwa.

Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając | niedziela 19 czerwca

Szkolenie na temat możliwości jakie daje tworzenie inicjatyw społecznych i planowanie działań by 
osiągać skuteczność oraz jakość. Skierowane do wszystkich, którzy chcą tworzyć działania, mikro 
projekty lub poszerzyć wiedzę w tym obszarze. Uczestnicy dowiedzą się jaka jest rzeczywista struktura 
kosztów, jak badać potrzeby odbiorców i jakie obwarowania prawne warto znać. Ponadto poznają 
zarządzanie treścią w działaniach przy zachowaniu zasady etyki oraz demokratycznej dyskusji i będą 
mogli stworzyć zarys swojej planowanej aktywności.

Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek | środa 6 lipca

Pisanie projektów jest warte świeczki. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste. Czynność ta rządzi 
się logiką projektową, którą trzeba znać, żeby umieć napisać projekt finansowany ze środków Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł. Szkolenie skierowane do osób chcących w przyszłości realizować 
projekty społeczne i zmieniać swoją rzeczywistość na lepsze. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną 
wprowadzeni w krajobraz funduszy unijnych, poznają konkretne programy unijne, nauczą się identyfi-
kować potrzeby i cele projektowe, dopasowywać je do potrzeb grupy odbiorców i szukać partnerów do 

projektów europejskich. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i będą zainteresowane przygotowa-
niem konkretnego wniosku o dofinansowanie projektu, będą mogły skorzystać z drugiego spotkania 
– ćwiczeń praktycznych.

Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski | sobota 9 lipca

Nowe przepisy prawa spadkowego zawierają istotne zmiany dla Polaków mieszkających na stałe za 
granicą. Regulacja z 2015 roku stanowi, że właściwym prawem jest prawo miejsca zamieszkania spad-
kodawcy, a nie jak dotychczas prawo kraju jego obywatelstwa. Niemieckie prawo spadkowe może 
okazać się mniej korzystne ze względu na krótsze terminy czy brak mechanizmu dziedziczenia z dobro-
dziejstwem inwentarza. Jak tego uniknąć i zastrzec stosowanie prawa polskiego. Tego oraz innych 
najistotniejszych zagadnień dotyczących nowej regulacji dowiedzą się uczestnicy szkolenia o prawie 
spadkowym.

Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon | sobota 6 sierpnia

Warsztat psychologiczny, który służy uświadomieniu sobie swoich mocnych i słabych stron w relacjach 
międzyludzkich. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy uczą się skuteczniej prezentować siebie, 
przekonywać innych ludzi do swoich pomysłów i idei, budować autorytet i wzmacniać własną samooce-
nę. Warsztat koncentruje się na świadomym kreowaniu własnego wizerunku. Umiejętności te potrzeb-
ne są każdemu zaangażowanemu w budowanie polskiej społeczności za granicą. Dzięki ich zdobyciu 
uczestnicy pewniej i skuteczniej będą mogli dbać o wizerunek Polski oraz polskich projektów w Niem-
czech.

Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | sobota 13 sierpnia

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na rodzaje umów i kwestie wypowiedzenia. 
Zwolnienia, kiedy są dopuszczalne, ile trwają okresy wypowiedzenia, czy i jak zwrócić się o zwolnienie, 
co można tym osiągnąć? Rodzaje umów, Minijob, niepełne etaty, umowa o pracę/ działalność, umowy 
na czas określony, ich skutki dla pracowników. Warto wyposażyć się w ekspercką wiedzę, która niejed-
nemu pozwoli uniknąć popełnienia błędu i zaoszczędzi stresu.

Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | środa 24 sierpnia

Korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych w UE jest jednym z praw jej obywateli. Pobieranie 
zasiłku na dziecko, dodatku mieszkaniowego, zasiłku na bezrobocie w sytuacji, kiedy dana osoba jest 
uprawniona i potrzebne jej wsparcie państwa, nie powinno być utrudnione przez brak wiedzy. Dlatego 
zapraszamy na szkolenie na ten temat.

Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska | czwartek 8 września

Na co dzień możemy wpływać na pracę wielu podmiotów w Niemczech, które decydują o jakości nasze-
go życia, np. Urząd ds. Integracji, Pełnomocnicy ds. Integracji w dzielnicy, itp. Jakie prawa mam jako 
Polak w Niemczech? Co i w jaki sposób komunikować, aby zostać jasno i jednoznacznie zrozumianym? 
Warsztat odbędzie się na krótko przed wyborami do Senatu oraz sejmików samorządowych w Berlinie, 
tym bardziej ważne jest, aby poznać struktury i możliwości działania, które pozwolą na lepsze realizo-
wanie naszych praw poprzez m.in. udział w wyborach. Podczas szkolenia poznamy przykłady zaangażo-
wania mającego na celu rozwój i poprawę sytuacji migrantów w Niemczech.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo | piątek 9 września

Szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Niemczech. 
Uczestnicy dowiedzą się co powinno motywować przy podjęciu tej ważnej decyzji, jak zarejestrować 
i rozpocząć działalność, jak planować i prowadzić niezbędną dokumentację oraz jak odpowiednio 
rozliczyć podatek w Urzędzie Skarbowym w przypadku prowadzenia działalności.

Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht | sobota 10 września

Szkolenie z niemieckiego prawa pracy dla Polaków już pracujących lub planujących podpisanie umowy 
o pracę w Niemczech. Uczestnicy poznają rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązania, kwestie 
związane z ochroną prawną w przypadku złożenia wypowiedzenia czy w razie dyscyplinarnego zwolnie-
niem z pracy. Dowiedzą się ile wynosi minimalne wynagrodzenie oraz czas pracy. Pogłębią wiedzę 
w tematach wynagrodzenia chorobowego i pracy w czasie ciąży. Zorientują się w najważniejszych 
prawach i obowiązkach zarówno pracodawcy jak i pracownika w Niemczech.

Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się i przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska | środa 21 września 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie prawa i obowiązki, korzyści i problemy mają posiada-
cze wielu obywatelstw. Główne tematy to: obowiązek posiadania ważnego polskiego dokumentu tożsa-
mości, informowania o zmianach stanu cywilnego, wypełnienia odpowiednich formalności po narodze-
niu dziecka, a także sposób traktowania podczas podróży do innego kraju. Szczegółowo zostaną omó-
wione zasady nabywania, zrzekanie się i przywracania obywatelstwa.

Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | czwartek 13 października

Poradnictwo dla Polaków wymaga nie tylko wiedzy o zawiłościach niemieckiego systemu prawa oraz 
obyczajów. Osoba doradzająca musi znać sposoby dotarcia do właściwych informacji, metody pracy 
z niemieckimi urzędnikami – ale to nie wszystko. Często osoby przychodzące po poradę sami nie 
umieją dokładnie opisać swojej sytuacji, nie ujawniają wszystkich faktów, co potem ma wpływ na sukces 
prowadzonej sprawy. O tym, jak sobie z tymi aspektami radzić, aby rzeczywiście pomagać Polakom, 
będzie traktować to szkolenie.

Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | piątek 21 października

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy ze szczególnym nastawieniem na aspekty w obszarze czasu pracy, nadgo-
dzin i wynagrodzenia. Czy szef ma prawo do zlecania nadgodzin? Czy powinien wypłacić je w następ-
nym miesiącu? Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Niemczech? Standardowo odbędzie się omawia-
nie konkretnych przypadków uczestników z zakresu prawa pracy.

Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz | sobota 22 października, niedziela 20 listopada

Niemiecki system edukacji szkolnej znacznie różni się od systemu w Polsce, tym bardziej warto się 
z nim zapoznać w przypadku decyzji o posłaniu dziecka do niemieckiej placówki. Uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się szczegółów funkcjonowania niemieckiego systemu szkolnictwa – od nauczania przed-
szkolnego poprzez szkołę podstawową do różnych rodzajów szkoły średniej – z naciskiem także na 
prawa ucznia w Niemczech.

Brunch z kompetencjami
Polskie Centrum Kompetencyjne | niedziela 23 października, sobota 12 listopada, 
niedziela 18 grudnia 

Organizowany od 2015 roku brunch z Polskim Centrum Kompetencyjnym cieszy się dużym powodze-
niem. Umożliwił powstanie kolejnych inicjatyw oraz zawiązanie nowych znajomości. W tegorocznej 
edycji będą gościć między innymi: dr Anna Mróz, ekspert projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczno-
ści oraz Katarzyna Niewiedział, Pełnomocnik ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow, jak 
również eksperci w zakresie pisania wniosków na projekty polonijne. 

Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter | sobota 29 października

Tematyka warsztatu dotyczy wyzwań zawodowych z jakimi stykają się Polacy żyjący na emigracji. Wiele 
z nich dotyczy długotrwającej przerwy w pracy, podejmowania pracy niezgodnej ze swoim profilem 
zawodowym albo poniżej swoich kwalifikacji, lub brak wiedzy jaką ścieżkę zawodową obrać. Celem 
warsztatu jest dostarczenie okazji do zwiększenia świadomości uczestników w zakresie własnych ocze-
kiwań wobec życia zawodowego. Seria ćwiczeń pozwoli uczestnikom na odkrycie co tak naprawdę jest 
dla nich ważne w pracy oraz pomoże w postawieniu sobie nowych inspirujących celów zawodowych. 
Uczestnicy zyskają większe rozeznanie w zakresie wartości, które chcieliby w swojej pracy realizować, 
a których im w tej chwili brakuje. Nauczą się, jak do tego wykorzystywać swoje talenty.
 
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz | sobota 5 listopada 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na specyficzne zasady obowiązujące na 
pograniczu. Kim jest pracownik przygraniczny? Które prawo pracy go obowiązuje? Dla tych wszystkich, 
dla których częste przekraczanie Odry i Nysy w drodze do pracy to codzienność.

Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń oraz spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 19 listopada

Seminarium podsumowujące rok pracy Polskiego Centrum Kompetencyjnego, z zaproszeniem gości ze 
świata polityki i mediów. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalno-
ści wraz z omówieniem danych z ankiet ewaluacyjnych i dyskusją na temat potrzeb i problemów. Semi-

narium będzie także świetną okazją do spotkania i poznania się licznych uczestników szkoleń i porad-
nictwa Polskiego Centrum Kompetencyjnego.

Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 26 listopada

Podczas zjazdu zostanie przedstawiona praca organizacji wchodzących w skład polskiej sieci organiza-
cji socjalnych. Zaprezentowane zostaną również działania poszczególnych członków sieci w obszarze 
wsparcia obywateli krajów trzecich (uchodźcy) oraz obywateli UE. Sieć została powołana 3 lipca 2016 
roku i za zadanie stawia sobie działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Polaków 
w Niemczech poprzez lobby, poradnictwo prawne oraz działania wspierające rozwiązywanie proble-
mów istniejących w Niemczech.

Webinarium: Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci | środa 7 grudnia

Webinarium dla osób, które chciałyby w kolejnych latach współpracować z Polskim Centrum Kompe-
tencyjnym w Berlinie lub przenieść na swój grunt rozwiązania modelowe wypracowane w tym projek-
cie. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można angażować się na rzecz społeczności polskiej 
w Niemczech, jak motywować wolontariuszy do działania, jak zachęcać Polki i Polaków do odwiedzania 
szkoleń i konferencji, jakie tematy i formaty cieszyły się dużym powodzeniem. Poznają różne sposoby 
partycypacji społecznej, dowiedzą się w jakich wyborach w Niemczech mają prawo głosować i kandydo-
wać oraz jakie są możliwości finansowania inicjatyw społecznych. Ocenią szereg dobrych praktyk 
i przykładów partycypacji, nie tylko na rzecz Polaków w Niemczech, lecz po prostu na rzecz społeczeń-
stwa w którym żyją.

Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego 
w Niemczech
Michał Rejniewicz | sobota 4 czerwca, sobota 17 września

Szkolenie z niemieckiego prawa drogowego kierowane do osób, którym zdarza się prowadzić auto 
w Niemczech. Uczestnicy dowiedzą się jakie sankcje grożą w Niemczech za niedozwolone parkowanie, 
przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu czy inne wykroczenia. Jak należy zachować się w razie 
wypadku i jak starać się o odszkodowanie. Podczas warsztatu zostaną omówione najważniejsze różni-
ce w polskim i niemieckim prawie drogowym, których znajomość przyda się każdemu kierowcy i rowe-
rzyście w Niemczech.

Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken | piątek 10 czerwca

Szkolenie dla osób zainteresowanych tematyką niemieckiego prawa rodzinnego i jego różnic w stosun-
ku do prawa polskiego. Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione najważniejsze kwestie 
z zakresu prawa rodzinnego, takie jak rozwód, sprawy o utrzymanie, alimenty, prawo rodziców do 
opieki nad dzieckiem, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia
Anna Aneta Bertram | sobota 11 czerwca

Szkolenie dla osób chcących zrozumieć funkcjonowanie niemieckiego systemu ubezpieczeń. Zostaną 
omówione kwestie związane z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech, 
specyficzny podział na ustawowe i prywatne kasy chorych z wytłumaczeniem ich funkcjonowania, 
wybór kasy w przypadku stosunku o pracę i w samozatrudnieniu. Ponadto uczestnicy zdobędą infor-
macje dotyczące ubezpieczenia od opieki, rodzajów świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczenia eme-
rytalnego i na wypadek bezrobocia.
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Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel | sobota 18 czerwca x2, wtorek 12 lipca, wtorek 13 września,  czwartek 20 października, 
wtorek 8 listopada
 
Szkolenie z zagadnień niemieckiego prawa pracy, socjalnego i opiekuńczego. Uczestnicy będą mieli 
możliwość uzyskać wyjaśniania nt. interesujących ich aspektów prawa pracy, systemu niemieckich kas 
chorych, kwestii związanych z ubezpieczeniami wypadkowymi i od choroby, jak też spraw szczegóło-
wych, np. uzyskania zasiłku na dziecko.

Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz | sobota 18 czerwca 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech na temat funkcjonowania 
niemieckiego systemu prawa pracy. Omówione zostaną prawa i obowiązki pracowników, kwestie zwią-
zane z podpisywaniem umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem, jak też socjalne aspekty stosunku 
o pracę, takie jak ubezpieczenia czy świadczenia od państwa.

Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając | niedziela 19 czerwca

Szkolenie na temat możliwości jakie daje tworzenie inicjatyw społecznych i planowanie działań by 
osiągać skuteczność oraz jakość. Skierowane do wszystkich, którzy chcą tworzyć działania, mikro 
projekty lub poszerzyć wiedzę w tym obszarze. Uczestnicy dowiedzą się jaka jest rzeczywista struktura 
kosztów, jak badać potrzeby odbiorców i jakie obwarowania prawne warto znać. Ponadto poznają 
zarządzanie treścią w działaniach przy zachowaniu zasady etyki oraz demokratycznej dyskusji i będą 
mogli stworzyć zarys swojej planowanej aktywności.

Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek | środa 6 lipca

Pisanie projektów jest warte świeczki. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste. Czynność ta rządzi 
się logiką projektową, którą trzeba znać, żeby umieć napisać projekt finansowany ze środków Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł. Szkolenie skierowane do osób chcących w przyszłości realizować 
projekty społeczne i zmieniać swoją rzeczywistość na lepsze. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną 
wprowadzeni w krajobraz funduszy unijnych, poznają konkretne programy unijne, nauczą się identyfi-
kować potrzeby i cele projektowe, dopasowywać je do potrzeb grupy odbiorców i szukać partnerów do 

projektów europejskich. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i będą zainteresowane przygotowa-
niem konkretnego wniosku o dofinansowanie projektu, będą mogły skorzystać z drugiego spotkania 
– ćwiczeń praktycznych.

Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski | sobota 9 lipca

Nowe przepisy prawa spadkowego zawierają istotne zmiany dla Polaków mieszkających na stałe za 
granicą. Regulacja z 2015 roku stanowi, że właściwym prawem jest prawo miejsca zamieszkania spad-
kodawcy, a nie jak dotychczas prawo kraju jego obywatelstwa. Niemieckie prawo spadkowe może 
okazać się mniej korzystne ze względu na krótsze terminy czy brak mechanizmu dziedziczenia z dobro-
dziejstwem inwentarza. Jak tego uniknąć i zastrzec stosowanie prawa polskiego. Tego oraz innych 
najistotniejszych zagadnień dotyczących nowej regulacji dowiedzą się uczestnicy szkolenia o prawie 
spadkowym.

Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon | sobota 6 sierpnia

Warsztat psychologiczny, który służy uświadomieniu sobie swoich mocnych i słabych stron w relacjach 
międzyludzkich. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy uczą się skuteczniej prezentować siebie, 
przekonywać innych ludzi do swoich pomysłów i idei, budować autorytet i wzmacniać własną samooce-
nę. Warsztat koncentruje się na świadomym kreowaniu własnego wizerunku. Umiejętności te potrzeb-
ne są każdemu zaangażowanemu w budowanie polskiej społeczności za granicą. Dzięki ich zdobyciu 
uczestnicy pewniej i skuteczniej będą mogli dbać o wizerunek Polski oraz polskich projektów w Niem-
czech.

Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | sobota 13 sierpnia

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na rodzaje umów i kwestie wypowiedzenia. 
Zwolnienia, kiedy są dopuszczalne, ile trwają okresy wypowiedzenia, czy i jak zwrócić się o zwolnienie, 
co można tym osiągnąć? Rodzaje umów, Minijob, niepełne etaty, umowa o pracę/ działalność, umowy 
na czas określony, ich skutki dla pracowników. Warto wyposażyć się w ekspercką wiedzę, która niejed-
nemu pozwoli uniknąć popełnienia błędu i zaoszczędzi stresu.

Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | środa 24 sierpnia

Korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych w UE jest jednym z praw jej obywateli. Pobieranie 
zasiłku na dziecko, dodatku mieszkaniowego, zasiłku na bezrobocie w sytuacji, kiedy dana osoba jest 
uprawniona i potrzebne jej wsparcie państwa, nie powinno być utrudnione przez brak wiedzy. Dlatego 
zapraszamy na szkolenie na ten temat.

Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska | czwartek 8 września

Na co dzień możemy wpływać na pracę wielu podmiotów w Niemczech, które decydują o jakości nasze-
go życia, np. Urząd ds. Integracji, Pełnomocnicy ds. Integracji w dzielnicy, itp. Jakie prawa mam jako 
Polak w Niemczech? Co i w jaki sposób komunikować, aby zostać jasno i jednoznacznie zrozumianym? 
Warsztat odbędzie się na krótko przed wyborami do Senatu oraz sejmików samorządowych w Berlinie, 
tym bardziej ważne jest, aby poznać struktury i możliwości działania, które pozwolą na lepsze realizo-
wanie naszych praw poprzez m.in. udział w wyborach. Podczas szkolenia poznamy przykłady zaangażo-
wania mającego na celu rozwój i poprawę sytuacji migrantów w Niemczech.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo | piątek 9 września

Szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Niemczech. 
Uczestnicy dowiedzą się co powinno motywować przy podjęciu tej ważnej decyzji, jak zarejestrować 
i rozpocząć działalność, jak planować i prowadzić niezbędną dokumentację oraz jak odpowiednio 
rozliczyć podatek w Urzędzie Skarbowym w przypadku prowadzenia działalności.

Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht | sobota 10 września

Szkolenie z niemieckiego prawa pracy dla Polaków już pracujących lub planujących podpisanie umowy 
o pracę w Niemczech. Uczestnicy poznają rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązania, kwestie 
związane z ochroną prawną w przypadku złożenia wypowiedzenia czy w razie dyscyplinarnego zwolnie-
niem z pracy. Dowiedzą się ile wynosi minimalne wynagrodzenie oraz czas pracy. Pogłębią wiedzę 
w tematach wynagrodzenia chorobowego i pracy w czasie ciąży. Zorientują się w najważniejszych 
prawach i obowiązkach zarówno pracodawcy jak i pracownika w Niemczech.

Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się i przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska | środa 21 września 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie prawa i obowiązki, korzyści i problemy mają posiada-
cze wielu obywatelstw. Główne tematy to: obowiązek posiadania ważnego polskiego dokumentu tożsa-
mości, informowania o zmianach stanu cywilnego, wypełnienia odpowiednich formalności po narodze-
niu dziecka, a także sposób traktowania podczas podróży do innego kraju. Szczegółowo zostaną omó-
wione zasady nabywania, zrzekanie się i przywracania obywatelstwa.

Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | czwartek 13 października

Poradnictwo dla Polaków wymaga nie tylko wiedzy o zawiłościach niemieckiego systemu prawa oraz 
obyczajów. Osoba doradzająca musi znać sposoby dotarcia do właściwych informacji, metody pracy 
z niemieckimi urzędnikami – ale to nie wszystko. Często osoby przychodzące po poradę sami nie 
umieją dokładnie opisać swojej sytuacji, nie ujawniają wszystkich faktów, co potem ma wpływ na sukces 
prowadzonej sprawy. O tym, jak sobie z tymi aspektami radzić, aby rzeczywiście pomagać Polakom, 
będzie traktować to szkolenie.

Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | piątek 21 października

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy ze szczególnym nastawieniem na aspekty w obszarze czasu pracy, nadgo-
dzin i wynagrodzenia. Czy szef ma prawo do zlecania nadgodzin? Czy powinien wypłacić je w następ-
nym miesiącu? Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Niemczech? Standardowo odbędzie się omawia-
nie konkretnych przypadków uczestników z zakresu prawa pracy.

Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz | sobota 22 października, niedziela 20 listopada

Niemiecki system edukacji szkolnej znacznie różni się od systemu w Polsce, tym bardziej warto się 
z nim zapoznać w przypadku decyzji o posłaniu dziecka do niemieckiej placówki. Uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się szczegółów funkcjonowania niemieckiego systemu szkolnictwa – od nauczania przed-
szkolnego poprzez szkołę podstawową do różnych rodzajów szkoły średniej – z naciskiem także na 
prawa ucznia w Niemczech.

Brunch z kompetencjami
Polskie Centrum Kompetencyjne | niedziela 23 października, sobota 12 listopada, 
niedziela 18 grudnia 

Organizowany od 2015 roku brunch z Polskim Centrum Kompetencyjnym cieszy się dużym powodze-
niem. Umożliwił powstanie kolejnych inicjatyw oraz zawiązanie nowych znajomości. W tegorocznej 
edycji będą gościć między innymi: dr Anna Mróz, ekspert projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczno-
ści oraz Katarzyna Niewiedział, Pełnomocnik ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow, jak 
również eksperci w zakresie pisania wniosków na projekty polonijne. 

Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter | sobota 29 października

Tematyka warsztatu dotyczy wyzwań zawodowych z jakimi stykają się Polacy żyjący na emigracji. Wiele 
z nich dotyczy długotrwającej przerwy w pracy, podejmowania pracy niezgodnej ze swoim profilem 
zawodowym albo poniżej swoich kwalifikacji, lub brak wiedzy jaką ścieżkę zawodową obrać. Celem 
warsztatu jest dostarczenie okazji do zwiększenia świadomości uczestników w zakresie własnych ocze-
kiwań wobec życia zawodowego. Seria ćwiczeń pozwoli uczestnikom na odkrycie co tak naprawdę jest 
dla nich ważne w pracy oraz pomoże w postawieniu sobie nowych inspirujących celów zawodowych. 
Uczestnicy zyskają większe rozeznanie w zakresie wartości, które chcieliby w swojej pracy realizować, 
a których im w tej chwili brakuje. Nauczą się, jak do tego wykorzystywać swoje talenty.
 
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz | sobota 5 listopada 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na specyficzne zasady obowiązujące na 
pograniczu. Kim jest pracownik przygraniczny? Które prawo pracy go obowiązuje? Dla tych wszystkich, 
dla których częste przekraczanie Odry i Nysy w drodze do pracy to codzienność.

Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń oraz spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 19 listopada

Seminarium podsumowujące rok pracy Polskiego Centrum Kompetencyjnego, z zaproszeniem gości ze 
świata polityki i mediów. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalno-
ści wraz z omówieniem danych z ankiet ewaluacyjnych i dyskusją na temat potrzeb i problemów. Semi-

narium będzie także świetną okazją do spotkania i poznania się licznych uczestników szkoleń i porad-
nictwa Polskiego Centrum Kompetencyjnego.

Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 26 listopada

Podczas zjazdu zostanie przedstawiona praca organizacji wchodzących w skład polskiej sieci organiza-
cji socjalnych. Zaprezentowane zostaną również działania poszczególnych członków sieci w obszarze 
wsparcia obywateli krajów trzecich (uchodźcy) oraz obywateli UE. Sieć została powołana 3 lipca 2016 
roku i za zadanie stawia sobie działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Polaków 
w Niemczech poprzez lobby, poradnictwo prawne oraz działania wspierające rozwiązywanie proble-
mów istniejących w Niemczech.

Webinarium: Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci | środa 7 grudnia

Webinarium dla osób, które chciałyby w kolejnych latach współpracować z Polskim Centrum Kompe-
tencyjnym w Berlinie lub przenieść na swój grunt rozwiązania modelowe wypracowane w tym projek-
cie. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można angażować się na rzecz społeczności polskiej 
w Niemczech, jak motywować wolontariuszy do działania, jak zachęcać Polki i Polaków do odwiedzania 
szkoleń i konferencji, jakie tematy i formaty cieszyły się dużym powodzeniem. Poznają różne sposoby 
partycypacji społecznej, dowiedzą się w jakich wyborach w Niemczech mają prawo głosować i kandydo-
wać oraz jakie są możliwości finansowania inicjatyw społecznych. Ocenią szereg dobrych praktyk 
i przykładów partycypacji, nie tylko na rzecz Polaków w Niemczech, lecz po prostu na rzecz społeczeń-
stwa w którym żyją.
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Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego 
w Niemczech
Michał Rejniewicz | sobota 4 czerwca, sobota 17 września

Szkolenie z niemieckiego prawa drogowego kierowane do osób, którym zdarza się prowadzić auto 
w Niemczech. Uczestnicy dowiedzą się jakie sankcje grożą w Niemczech za niedozwolone parkowanie, 
przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu czy inne wykroczenia. Jak należy zachować się w razie 
wypadku i jak starać się o odszkodowanie. Podczas warsztatu zostaną omówione najważniejsze różni-
ce w polskim i niemieckim prawie drogowym, których znajomość przyda się każdemu kierowcy i rowe-
rzyście w Niemczech.

Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken | piątek 10 czerwca

Szkolenie dla osób zainteresowanych tematyką niemieckiego prawa rodzinnego i jego różnic w stosun-
ku do prawa polskiego. Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione najważniejsze kwestie 
z zakresu prawa rodzinnego, takie jak rozwód, sprawy o utrzymanie, alimenty, prawo rodziców do 
opieki nad dzieckiem, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia
Anna Aneta Bertram | sobota 11 czerwca

Szkolenie dla osób chcących zrozumieć funkcjonowanie niemieckiego systemu ubezpieczeń. Zostaną 
omówione kwestie związane z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech, 
specyficzny podział na ustawowe i prywatne kasy chorych z wytłumaczeniem ich funkcjonowania, 
wybór kasy w przypadku stosunku o pracę i w samozatrudnieniu. Ponadto uczestnicy zdobędą infor-
macje dotyczące ubezpieczenia od opieki, rodzajów świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczenia eme-
rytalnego i na wypadek bezrobocia.

IV



Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel | sobota 18 czerwca x2, wtorek 12 lipca, wtorek 13 września,  czwartek 20 października, 
wtorek 8 listopada
 
Szkolenie z zagadnień niemieckiego prawa pracy, socjalnego i opiekuńczego. Uczestnicy będą mieli 
możliwość uzyskać wyjaśniania nt. interesujących ich aspektów prawa pracy, systemu niemieckich kas 
chorych, kwestii związanych z ubezpieczeniami wypadkowymi i od choroby, jak też spraw szczegóło-
wych, np. uzyskania zasiłku na dziecko.

Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz | sobota 18 czerwca 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech na temat funkcjonowania 
niemieckiego systemu prawa pracy. Omówione zostaną prawa i obowiązki pracowników, kwestie zwią-
zane z podpisywaniem umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem, jak też socjalne aspekty stosunku 
o pracę, takie jak ubezpieczenia czy świadczenia od państwa.

Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając | niedziela 19 czerwca

Szkolenie na temat możliwości jakie daje tworzenie inicjatyw społecznych i planowanie działań by 
osiągać skuteczność oraz jakość. Skierowane do wszystkich, którzy chcą tworzyć działania, mikro 
projekty lub poszerzyć wiedzę w tym obszarze. Uczestnicy dowiedzą się jaka jest rzeczywista struktura 
kosztów, jak badać potrzeby odbiorców i jakie obwarowania prawne warto znać. Ponadto poznają 
zarządzanie treścią w działaniach przy zachowaniu zasady etyki oraz demokratycznej dyskusji i będą 
mogli stworzyć zarys swojej planowanej aktywności.

Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek | środa 6 lipca

Pisanie projektów jest warte świeczki. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste. Czynność ta rządzi 
się logiką projektową, którą trzeba znać, żeby umieć napisać projekt finansowany ze środków Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł. Szkolenie skierowane do osób chcących w przyszłości realizować 
projekty społeczne i zmieniać swoją rzeczywistość na lepsze. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną 
wprowadzeni w krajobraz funduszy unijnych, poznają konkretne programy unijne, nauczą się identyfi-
kować potrzeby i cele projektowe, dopasowywać je do potrzeb grupy odbiorców i szukać partnerów do 

projektów europejskich. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i będą zainteresowane przygotowa-
niem konkretnego wniosku o dofinansowanie projektu, będą mogły skorzystać z drugiego spotkania 
– ćwiczeń praktycznych.

Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski | sobota 9 lipca

Nowe przepisy prawa spadkowego zawierają istotne zmiany dla Polaków mieszkających na stałe za 
granicą. Regulacja z 2015 roku stanowi, że właściwym prawem jest prawo miejsca zamieszkania spad-
kodawcy, a nie jak dotychczas prawo kraju jego obywatelstwa. Niemieckie prawo spadkowe może 
okazać się mniej korzystne ze względu na krótsze terminy czy brak mechanizmu dziedziczenia z dobro-
dziejstwem inwentarza. Jak tego uniknąć i zastrzec stosowanie prawa polskiego. Tego oraz innych 
najistotniejszych zagadnień dotyczących nowej regulacji dowiedzą się uczestnicy szkolenia o prawie 
spadkowym.

Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon | sobota 6 sierpnia

Warsztat psychologiczny, który służy uświadomieniu sobie swoich mocnych i słabych stron w relacjach 
międzyludzkich. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy uczą się skuteczniej prezentować siebie, 
przekonywać innych ludzi do swoich pomysłów i idei, budować autorytet i wzmacniać własną samooce-
nę. Warsztat koncentruje się na świadomym kreowaniu własnego wizerunku. Umiejętności te potrzeb-
ne są każdemu zaangażowanemu w budowanie polskiej społeczności za granicą. Dzięki ich zdobyciu 
uczestnicy pewniej i skuteczniej będą mogli dbać o wizerunek Polski oraz polskich projektów w Niem-
czech.

Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | sobota 13 sierpnia

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na rodzaje umów i kwestie wypowiedzenia. 
Zwolnienia, kiedy są dopuszczalne, ile trwają okresy wypowiedzenia, czy i jak zwrócić się o zwolnienie, 
co można tym osiągnąć? Rodzaje umów, Minijob, niepełne etaty, umowa o pracę/ działalność, umowy 
na czas określony, ich skutki dla pracowników. Warto wyposażyć się w ekspercką wiedzę, która niejed-
nemu pozwoli uniknąć popełnienia błędu i zaoszczędzi stresu.

Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | środa 24 sierpnia

Korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych w UE jest jednym z praw jej obywateli. Pobieranie 
zasiłku na dziecko, dodatku mieszkaniowego, zasiłku na bezrobocie w sytuacji, kiedy dana osoba jest 
uprawniona i potrzebne jej wsparcie państwa, nie powinno być utrudnione przez brak wiedzy. Dlatego 
zapraszamy na szkolenie na ten temat.

Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska | czwartek 8 września

Na co dzień możemy wpływać na pracę wielu podmiotów w Niemczech, które decydują o jakości nasze-
go życia, np. Urząd ds. Integracji, Pełnomocnicy ds. Integracji w dzielnicy, itp. Jakie prawa mam jako 
Polak w Niemczech? Co i w jaki sposób komunikować, aby zostać jasno i jednoznacznie zrozumianym? 
Warsztat odbędzie się na krótko przed wyborami do Senatu oraz sejmików samorządowych w Berlinie, 
tym bardziej ważne jest, aby poznać struktury i możliwości działania, które pozwolą na lepsze realizo-
wanie naszych praw poprzez m.in. udział w wyborach. Podczas szkolenia poznamy przykłady zaangażo-
wania mającego na celu rozwój i poprawę sytuacji migrantów w Niemczech.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo | piątek 9 września

Szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Niemczech. 
Uczestnicy dowiedzą się co powinno motywować przy podjęciu tej ważnej decyzji, jak zarejestrować 
i rozpocząć działalność, jak planować i prowadzić niezbędną dokumentację oraz jak odpowiednio 
rozliczyć podatek w Urzędzie Skarbowym w przypadku prowadzenia działalności.

Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht | sobota 10 września

Szkolenie z niemieckiego prawa pracy dla Polaków już pracujących lub planujących podpisanie umowy 
o pracę w Niemczech. Uczestnicy poznają rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązania, kwestie 
związane z ochroną prawną w przypadku złożenia wypowiedzenia czy w razie dyscyplinarnego zwolnie-
niem z pracy. Dowiedzą się ile wynosi minimalne wynagrodzenie oraz czas pracy. Pogłębią wiedzę 
w tematach wynagrodzenia chorobowego i pracy w czasie ciąży. Zorientują się w najważniejszych 
prawach i obowiązkach zarówno pracodawcy jak i pracownika w Niemczech.

Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się i przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska | środa 21 września 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie prawa i obowiązki, korzyści i problemy mają posiada-
cze wielu obywatelstw. Główne tematy to: obowiązek posiadania ważnego polskiego dokumentu tożsa-
mości, informowania o zmianach stanu cywilnego, wypełnienia odpowiednich formalności po narodze-
niu dziecka, a także sposób traktowania podczas podróży do innego kraju. Szczegółowo zostaną omó-
wione zasady nabywania, zrzekanie się i przywracania obywatelstwa.

Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | czwartek 13 października

Poradnictwo dla Polaków wymaga nie tylko wiedzy o zawiłościach niemieckiego systemu prawa oraz 
obyczajów. Osoba doradzająca musi znać sposoby dotarcia do właściwych informacji, metody pracy 
z niemieckimi urzędnikami – ale to nie wszystko. Często osoby przychodzące po poradę sami nie 
umieją dokładnie opisać swojej sytuacji, nie ujawniają wszystkich faktów, co potem ma wpływ na sukces 
prowadzonej sprawy. O tym, jak sobie z tymi aspektami radzić, aby rzeczywiście pomagać Polakom, 
będzie traktować to szkolenie.

Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | piątek 21 października

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy ze szczególnym nastawieniem na aspekty w obszarze czasu pracy, nadgo-
dzin i wynagrodzenia. Czy szef ma prawo do zlecania nadgodzin? Czy powinien wypłacić je w następ-
nym miesiącu? Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Niemczech? Standardowo odbędzie się omawia-
nie konkretnych przypadków uczestników z zakresu prawa pracy.

Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz | sobota 22 października, niedziela 20 listopada

Niemiecki system edukacji szkolnej znacznie różni się od systemu w Polsce, tym bardziej warto się 
z nim zapoznać w przypadku decyzji o posłaniu dziecka do niemieckiej placówki. Uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się szczegółów funkcjonowania niemieckiego systemu szkolnictwa – od nauczania przed-
szkolnego poprzez szkołę podstawową do różnych rodzajów szkoły średniej – z naciskiem także na 
prawa ucznia w Niemczech.

Brunch z kompetencjami
Polskie Centrum Kompetencyjne | niedziela 23 października, sobota 12 listopada, 
niedziela 18 grudnia 

Organizowany od 2015 roku brunch z Polskim Centrum Kompetencyjnym cieszy się dużym powodze-
niem. Umożliwił powstanie kolejnych inicjatyw oraz zawiązanie nowych znajomości. W tegorocznej 
edycji będą gościć między innymi: dr Anna Mróz, ekspert projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczno-
ści oraz Katarzyna Niewiedział, Pełnomocnik ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow, jak 
również eksperci w zakresie pisania wniosków na projekty polonijne. 

Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter | sobota 29 października

Tematyka warsztatu dotyczy wyzwań zawodowych z jakimi stykają się Polacy żyjący na emigracji. Wiele 
z nich dotyczy długotrwającej przerwy w pracy, podejmowania pracy niezgodnej ze swoim profilem 
zawodowym albo poniżej swoich kwalifikacji, lub brak wiedzy jaką ścieżkę zawodową obrać. Celem 
warsztatu jest dostarczenie okazji do zwiększenia świadomości uczestników w zakresie własnych ocze-
kiwań wobec życia zawodowego. Seria ćwiczeń pozwoli uczestnikom na odkrycie co tak naprawdę jest 
dla nich ważne w pracy oraz pomoże w postawieniu sobie nowych inspirujących celów zawodowych. 
Uczestnicy zyskają większe rozeznanie w zakresie wartości, które chcieliby w swojej pracy realizować, 
a których im w tej chwili brakuje. Nauczą się, jak do tego wykorzystywać swoje talenty.
 
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz | sobota 5 listopada 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na specyficzne zasady obowiązujące na 
pograniczu. Kim jest pracownik przygraniczny? Które prawo pracy go obowiązuje? Dla tych wszystkich, 
dla których częste przekraczanie Odry i Nysy w drodze do pracy to codzienność.

Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń oraz spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 19 listopada

Seminarium podsumowujące rok pracy Polskiego Centrum Kompetencyjnego, z zaproszeniem gości ze 
świata polityki i mediów. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalno-
ści wraz z omówieniem danych z ankiet ewaluacyjnych i dyskusją na temat potrzeb i problemów. Semi-

narium będzie także świetną okazją do spotkania i poznania się licznych uczestników szkoleń i porad-
nictwa Polskiego Centrum Kompetencyjnego.

Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 26 listopada

Podczas zjazdu zostanie przedstawiona praca organizacji wchodzących w skład polskiej sieci organiza-
cji socjalnych. Zaprezentowane zostaną również działania poszczególnych członków sieci w obszarze 
wsparcia obywateli krajów trzecich (uchodźcy) oraz obywateli UE. Sieć została powołana 3 lipca 2016 
roku i za zadanie stawia sobie działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Polaków 
w Niemczech poprzez lobby, poradnictwo prawne oraz działania wspierające rozwiązywanie proble-
mów istniejących w Niemczech.

Webinarium: Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci | środa 7 grudnia

Webinarium dla osób, które chciałyby w kolejnych latach współpracować z Polskim Centrum Kompe-
tencyjnym w Berlinie lub przenieść na swój grunt rozwiązania modelowe wypracowane w tym projek-
cie. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można angażować się na rzecz społeczności polskiej 
w Niemczech, jak motywować wolontariuszy do działania, jak zachęcać Polki i Polaków do odwiedzania 
szkoleń i konferencji, jakie tematy i formaty cieszyły się dużym powodzeniem. Poznają różne sposoby 
partycypacji społecznej, dowiedzą się w jakich wyborach w Niemczech mają prawo głosować i kandydo-
wać oraz jakie są możliwości finansowania inicjatyw społecznych. Ocenią szereg dobrych praktyk 
i przykładów partycypacji, nie tylko na rzecz Polaków w Niemczech, lecz po prostu na rzecz społeczeń-
stwa w którym żyją.

Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego 
w Niemczech
Michał Rejniewicz | sobota 4 czerwca, sobota 17 września

Szkolenie z niemieckiego prawa drogowego kierowane do osób, którym zdarza się prowadzić auto 
w Niemczech. Uczestnicy dowiedzą się jakie sankcje grożą w Niemczech za niedozwolone parkowanie, 
przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu czy inne wykroczenia. Jak należy zachować się w razie 
wypadku i jak starać się o odszkodowanie. Podczas warsztatu zostaną omówione najważniejsze różni-
ce w polskim i niemieckim prawie drogowym, których znajomość przyda się każdemu kierowcy i rowe-
rzyście w Niemczech.

Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken | piątek 10 czerwca

Szkolenie dla osób zainteresowanych tematyką niemieckiego prawa rodzinnego i jego różnic w stosun-
ku do prawa polskiego. Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione najważniejsze kwestie 
z zakresu prawa rodzinnego, takie jak rozwód, sprawy o utrzymanie, alimenty, prawo rodziców do 
opieki nad dzieckiem, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia
Anna Aneta Bertram | sobota 11 czerwca

Szkolenie dla osób chcących zrozumieć funkcjonowanie niemieckiego systemu ubezpieczeń. Zostaną 
omówione kwestie związane z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech, 
specyficzny podział na ustawowe i prywatne kasy chorych z wytłumaczeniem ich funkcjonowania, 
wybór kasy w przypadku stosunku o pracę i w samozatrudnieniu. Ponadto uczestnicy zdobędą infor-
macje dotyczące ubezpieczenia od opieki, rodzajów świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczenia eme-
rytalnego i na wypadek bezrobocia.
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Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel | sobota 18 czerwca x2, wtorek 12 lipca, wtorek 13 września,  czwartek 20 października, 
wtorek 8 listopada
 
Szkolenie z zagadnień niemieckiego prawa pracy, socjalnego i opiekuńczego. Uczestnicy będą mieli 
możliwość uzyskać wyjaśniania nt. interesujących ich aspektów prawa pracy, systemu niemieckich kas 
chorych, kwestii związanych z ubezpieczeniami wypadkowymi i od choroby, jak też spraw szczegóło-
wych, np. uzyskania zasiłku na dziecko.

Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz | sobota 18 czerwca 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech na temat funkcjonowania 
niemieckiego systemu prawa pracy. Omówione zostaną prawa i obowiązki pracowników, kwestie zwią-
zane z podpisywaniem umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem, jak też socjalne aspekty stosunku 
o pracę, takie jak ubezpieczenia czy świadczenia od państwa.

Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając | niedziela 19 czerwca

Szkolenie na temat możliwości jakie daje tworzenie inicjatyw społecznych i planowanie działań by 
osiągać skuteczność oraz jakość. Skierowane do wszystkich, którzy chcą tworzyć działania, mikro 
projekty lub poszerzyć wiedzę w tym obszarze. Uczestnicy dowiedzą się jaka jest rzeczywista struktura 
kosztów, jak badać potrzeby odbiorców i jakie obwarowania prawne warto znać. Ponadto poznają 
zarządzanie treścią w działaniach przy zachowaniu zasady etyki oraz demokratycznej dyskusji i będą 
mogli stworzyć zarys swojej planowanej aktywności.

Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek | środa 6 lipca

Pisanie projektów jest warte świeczki. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste. Czynność ta rządzi 
się logiką projektową, którą trzeba znać, żeby umieć napisać projekt finansowany ze środków Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł. Szkolenie skierowane do osób chcących w przyszłości realizować 
projekty społeczne i zmieniać swoją rzeczywistość na lepsze. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną 
wprowadzeni w krajobraz funduszy unijnych, poznają konkretne programy unijne, nauczą się identyfi-
kować potrzeby i cele projektowe, dopasowywać je do potrzeb grupy odbiorców i szukać partnerów do 

projektów europejskich. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i będą zainteresowane przygotowa-
niem konkretnego wniosku o dofinansowanie projektu, będą mogły skorzystać z drugiego spotkania 
– ćwiczeń praktycznych.

Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski | sobota 9 lipca

Nowe przepisy prawa spadkowego zawierają istotne zmiany dla Polaków mieszkających na stałe za 
granicą. Regulacja z 2015 roku stanowi, że właściwym prawem jest prawo miejsca zamieszkania spad-
kodawcy, a nie jak dotychczas prawo kraju jego obywatelstwa. Niemieckie prawo spadkowe może 
okazać się mniej korzystne ze względu na krótsze terminy czy brak mechanizmu dziedziczenia z dobro-
dziejstwem inwentarza. Jak tego uniknąć i zastrzec stosowanie prawa polskiego. Tego oraz innych 
najistotniejszych zagadnień dotyczących nowej regulacji dowiedzą się uczestnicy szkolenia o prawie 
spadkowym.

Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon | sobota 6 sierpnia

Warsztat psychologiczny, który służy uświadomieniu sobie swoich mocnych i słabych stron w relacjach 
międzyludzkich. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy uczą się skuteczniej prezentować siebie, 
przekonywać innych ludzi do swoich pomysłów i idei, budować autorytet i wzmacniać własną samooce-
nę. Warsztat koncentruje się na świadomym kreowaniu własnego wizerunku. Umiejętności te potrzeb-
ne są każdemu zaangażowanemu w budowanie polskiej społeczności za granicą. Dzięki ich zdobyciu 
uczestnicy pewniej i skuteczniej będą mogli dbać o wizerunek Polski oraz polskich projektów w Niem-
czech.

Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | sobota 13 sierpnia

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na rodzaje umów i kwestie wypowiedzenia. 
Zwolnienia, kiedy są dopuszczalne, ile trwają okresy wypowiedzenia, czy i jak zwrócić się o zwolnienie, 
co można tym osiągnąć? Rodzaje umów, Minijob, niepełne etaty, umowa o pracę/ działalność, umowy 
na czas określony, ich skutki dla pracowników. Warto wyposażyć się w ekspercką wiedzę, która niejed-
nemu pozwoli uniknąć popełnienia błędu i zaoszczędzi stresu.

Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | środa 24 sierpnia

Korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych w UE jest jednym z praw jej obywateli. Pobieranie 
zasiłku na dziecko, dodatku mieszkaniowego, zasiłku na bezrobocie w sytuacji, kiedy dana osoba jest 
uprawniona i potrzebne jej wsparcie państwa, nie powinno być utrudnione przez brak wiedzy. Dlatego 
zapraszamy na szkolenie na ten temat.

Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska | czwartek 8 września

Na co dzień możemy wpływać na pracę wielu podmiotów w Niemczech, które decydują o jakości nasze-
go życia, np. Urząd ds. Integracji, Pełnomocnicy ds. Integracji w dzielnicy, itp. Jakie prawa mam jako 
Polak w Niemczech? Co i w jaki sposób komunikować, aby zostać jasno i jednoznacznie zrozumianym? 
Warsztat odbędzie się na krótko przed wyborami do Senatu oraz sejmików samorządowych w Berlinie, 
tym bardziej ważne jest, aby poznać struktury i możliwości działania, które pozwolą na lepsze realizo-
wanie naszych praw poprzez m.in. udział w wyborach. Podczas szkolenia poznamy przykłady zaangażo-
wania mającego na celu rozwój i poprawę sytuacji migrantów w Niemczech.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo | piątek 9 września

Szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Niemczech. 
Uczestnicy dowiedzą się co powinno motywować przy podjęciu tej ważnej decyzji, jak zarejestrować 
i rozpocząć działalność, jak planować i prowadzić niezbędną dokumentację oraz jak odpowiednio 
rozliczyć podatek w Urzędzie Skarbowym w przypadku prowadzenia działalności.

Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht | sobota 10 września

Szkolenie z niemieckiego prawa pracy dla Polaków już pracujących lub planujących podpisanie umowy 
o pracę w Niemczech. Uczestnicy poznają rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązania, kwestie 
związane z ochroną prawną w przypadku złożenia wypowiedzenia czy w razie dyscyplinarnego zwolnie-
niem z pracy. Dowiedzą się ile wynosi minimalne wynagrodzenie oraz czas pracy. Pogłębią wiedzę 
w tematach wynagrodzenia chorobowego i pracy w czasie ciąży. Zorientują się w najważniejszych 
prawach i obowiązkach zarówno pracodawcy jak i pracownika w Niemczech.

Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się i przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska | środa 21 września 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie prawa i obowiązki, korzyści i problemy mają posiada-
cze wielu obywatelstw. Główne tematy to: obowiązek posiadania ważnego polskiego dokumentu tożsa-
mości, informowania o zmianach stanu cywilnego, wypełnienia odpowiednich formalności po narodze-
niu dziecka, a także sposób traktowania podczas podróży do innego kraju. Szczegółowo zostaną omó-
wione zasady nabywania, zrzekanie się i przywracania obywatelstwa.

Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | czwartek 13 października

Poradnictwo dla Polaków wymaga nie tylko wiedzy o zawiłościach niemieckiego systemu prawa oraz 
obyczajów. Osoba doradzająca musi znać sposoby dotarcia do właściwych informacji, metody pracy 
z niemieckimi urzędnikami – ale to nie wszystko. Często osoby przychodzące po poradę sami nie 
umieją dokładnie opisać swojej sytuacji, nie ujawniają wszystkich faktów, co potem ma wpływ na sukces 
prowadzonej sprawy. O tym, jak sobie z tymi aspektami radzić, aby rzeczywiście pomagać Polakom, 
będzie traktować to szkolenie.

Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | piątek 21 października

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy ze szczególnym nastawieniem na aspekty w obszarze czasu pracy, nadgo-
dzin i wynagrodzenia. Czy szef ma prawo do zlecania nadgodzin? Czy powinien wypłacić je w następ-
nym miesiącu? Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Niemczech? Standardowo odbędzie się omawia-
nie konkretnych przypadków uczestników z zakresu prawa pracy.

Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz | sobota 22 października, niedziela 20 listopada

Niemiecki system edukacji szkolnej znacznie różni się od systemu w Polsce, tym bardziej warto się 
z nim zapoznać w przypadku decyzji o posłaniu dziecka do niemieckiej placówki. Uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się szczegółów funkcjonowania niemieckiego systemu szkolnictwa – od nauczania przed-
szkolnego poprzez szkołę podstawową do różnych rodzajów szkoły średniej – z naciskiem także na 
prawa ucznia w Niemczech.

Brunch z kompetencjami
Polskie Centrum Kompetencyjne | niedziela 23 października, sobota 12 listopada, 
niedziela 18 grudnia 

Organizowany od 2015 roku brunch z Polskim Centrum Kompetencyjnym cieszy się dużym powodze-
niem. Umożliwił powstanie kolejnych inicjatyw oraz zawiązanie nowych znajomości. W tegorocznej 
edycji będą gościć między innymi: dr Anna Mróz, ekspert projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczno-
ści oraz Katarzyna Niewiedział, Pełnomocnik ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow, jak 
również eksperci w zakresie pisania wniosków na projekty polonijne. 

Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter | sobota 29 października

Tematyka warsztatu dotyczy wyzwań zawodowych z jakimi stykają się Polacy żyjący na emigracji. Wiele 
z nich dotyczy długotrwającej przerwy w pracy, podejmowania pracy niezgodnej ze swoim profilem 
zawodowym albo poniżej swoich kwalifikacji, lub brak wiedzy jaką ścieżkę zawodową obrać. Celem 
warsztatu jest dostarczenie okazji do zwiększenia świadomości uczestników w zakresie własnych ocze-
kiwań wobec życia zawodowego. Seria ćwiczeń pozwoli uczestnikom na odkrycie co tak naprawdę jest 
dla nich ważne w pracy oraz pomoże w postawieniu sobie nowych inspirujących celów zawodowych. 
Uczestnicy zyskają większe rozeznanie w zakresie wartości, które chcieliby w swojej pracy realizować, 
a których im w tej chwili brakuje. Nauczą się, jak do tego wykorzystywać swoje talenty.
 
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz | sobota 5 listopada 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na specyficzne zasady obowiązujące na 
pograniczu. Kim jest pracownik przygraniczny? Które prawo pracy go obowiązuje? Dla tych wszystkich, 
dla których częste przekraczanie Odry i Nysy w drodze do pracy to codzienność.

Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń oraz spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 19 listopada

Seminarium podsumowujące rok pracy Polskiego Centrum Kompetencyjnego, z zaproszeniem gości ze 
świata polityki i mediów. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalno-
ści wraz z omówieniem danych z ankiet ewaluacyjnych i dyskusją na temat potrzeb i problemów. Semi-

narium będzie także świetną okazją do spotkania i poznania się licznych uczestników szkoleń i porad-
nictwa Polskiego Centrum Kompetencyjnego.

Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 26 listopada

Podczas zjazdu zostanie przedstawiona praca organizacji wchodzących w skład polskiej sieci organiza-
cji socjalnych. Zaprezentowane zostaną również działania poszczególnych członków sieci w obszarze 
wsparcia obywateli krajów trzecich (uchodźcy) oraz obywateli UE. Sieć została powołana 3 lipca 2016 
roku i za zadanie stawia sobie działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Polaków 
w Niemczech poprzez lobby, poradnictwo prawne oraz działania wspierające rozwiązywanie proble-
mów istniejących w Niemczech.

Webinarium: Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci | środa 7 grudnia

Webinarium dla osób, które chciałyby w kolejnych latach współpracować z Polskim Centrum Kompe-
tencyjnym w Berlinie lub przenieść na swój grunt rozwiązania modelowe wypracowane w tym projek-
cie. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można angażować się na rzecz społeczności polskiej 
w Niemczech, jak motywować wolontariuszy do działania, jak zachęcać Polki i Polaków do odwiedzania 
szkoleń i konferencji, jakie tematy i formaty cieszyły się dużym powodzeniem. Poznają różne sposoby 
partycypacji społecznej, dowiedzą się w jakich wyborach w Niemczech mają prawo głosować i kandydo-
wać oraz jakie są możliwości finansowania inicjatyw społecznych. Ocenią szereg dobrych praktyk 
i przykładów partycypacji, nie tylko na rzecz Polaków w Niemczech, lecz po prostu na rzecz społeczeń-
stwa w którym żyją.

Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego 
w Niemczech
Michał Rejniewicz | sobota 4 czerwca, sobota 17 września

Szkolenie z niemieckiego prawa drogowego kierowane do osób, którym zdarza się prowadzić auto 
w Niemczech. Uczestnicy dowiedzą się jakie sankcje grożą w Niemczech za niedozwolone parkowanie, 
przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu czy inne wykroczenia. Jak należy zachować się w razie 
wypadku i jak starać się o odszkodowanie. Podczas warsztatu zostaną omówione najważniejsze różni-
ce w polskim i niemieckim prawie drogowym, których znajomość przyda się każdemu kierowcy i rowe-
rzyście w Niemczech.

Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken | piątek 10 czerwca

Szkolenie dla osób zainteresowanych tematyką niemieckiego prawa rodzinnego i jego różnic w stosun-
ku do prawa polskiego. Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione najważniejsze kwestie 
z zakresu prawa rodzinnego, takie jak rozwód, sprawy o utrzymanie, alimenty, prawo rodziców do 
opieki nad dzieckiem, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia
Anna Aneta Bertram | sobota 11 czerwca

Szkolenie dla osób chcących zrozumieć funkcjonowanie niemieckiego systemu ubezpieczeń. Zostaną 
omówione kwestie związane z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech, 
specyficzny podział na ustawowe i prywatne kasy chorych z wytłumaczeniem ich funkcjonowania, 
wybór kasy w przypadku stosunku o pracę i w samozatrudnieniu. Ponadto uczestnicy zdobędą infor-
macje dotyczące ubezpieczenia od opieki, rodzajów świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczenia eme-
rytalnego i na wypadek bezrobocia.
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Niemieckie prawo pracy, socjalne i opiekuńcze bez tajemnic
Enrico Triebel | sobota 18 czerwca x2, wtorek 12 lipca, wtorek 13 września,  czwartek 20 października, 
wtorek 8 listopada
 
Szkolenie z zagadnień niemieckiego prawa pracy, socjalnego i opiekuńczego. Uczestnicy będą mieli 
możliwość uzyskać wyjaśniania nt. interesujących ich aspektów prawa pracy, systemu niemieckich kas 
chorych, kwestii związanych z ubezpieczeniami wypadkowymi i od choroby, jak też spraw szczegóło-
wych, np. uzyskania zasiłku na dziecko.

Niemieckie prawo pracy
Artur Schulz | sobota 18 czerwca 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech na temat funkcjonowania 
niemieckiego systemu prawa pracy. Omówione zostaną prawa i obowiązki pracowników, kwestie zwią-
zane z podpisywaniem umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem, jak też socjalne aspekty stosunku 
o pracę, takie jak ubezpieczenia czy świadczenia od państwa.

Jak tworzyć inicjatywy społeczne, aspekt prawno-menadżerski
Patrycja Zając | niedziela 19 czerwca

Szkolenie na temat możliwości jakie daje tworzenie inicjatyw społecznych i planowanie działań by 
osiągać skuteczność oraz jakość. Skierowane do wszystkich, którzy chcą tworzyć działania, mikro 
projekty lub poszerzyć wiedzę w tym obszarze. Uczestnicy dowiedzą się jaka jest rzeczywista struktura 
kosztów, jak badać potrzeby odbiorców i jakie obwarowania prawne warto znać. Ponadto poznają 
zarządzanie treścią w działaniach przy zachowaniu zasady etyki oraz demokratycznej dyskusji i będą 
mogli stworzyć zarys swojej planowanej aktywności.

Jak pisać projekty dzięki którym spełnią się nasze marzenia?
Kamila Schöll-Mazurek | środa 6 lipca

Pisanie projektów jest warte świeczki. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste. Czynność ta rządzi 
się logiką projektową, którą trzeba znać, żeby umieć napisać projekt finansowany ze środków Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł. Szkolenie skierowane do osób chcących w przyszłości realizować 
projekty społeczne i zmieniać swoją rzeczywistość na lepsze. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną 
wprowadzeni w krajobraz funduszy unijnych, poznają konkretne programy unijne, nauczą się identyfi-
kować potrzeby i cele projektowe, dopasowywać je do potrzeb grupy odbiorców i szukać partnerów do 

projektów europejskich. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i będą zainteresowane przygotowa-
niem konkretnego wniosku o dofinansowanie projektu, będą mogły skorzystać z drugiego spotkania 
– ćwiczeń praktycznych.

Sprawy spadkowe, problemy z transgranicznymi postępowaniami spadkowymi
Rafał Gajewski | sobota 9 lipca

Nowe przepisy prawa spadkowego zawierają istotne zmiany dla Polaków mieszkających na stałe za 
granicą. Regulacja z 2015 roku stanowi, że właściwym prawem jest prawo miejsca zamieszkania spad-
kodawcy, a nie jak dotychczas prawo kraju jego obywatelstwa. Niemieckie prawo spadkowe może 
okazać się mniej korzystne ze względu na krótsze terminy czy brak mechanizmu dziedziczenia z dobro-
dziejstwem inwentarza. Jak tego uniknąć i zastrzec stosowanie prawa polskiego. Tego oraz innych 
najistotniejszych zagadnień dotyczących nowej regulacji dowiedzą się uczestnicy szkolenia o prawie 
spadkowym.

Polacy bez kompleksów za granicą
Agnieszka Dixon | sobota 6 sierpnia

Warsztat psychologiczny, który służy uświadomieniu sobie swoich mocnych i słabych stron w relacjach 
międzyludzkich. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy uczą się skuteczniej prezentować siebie, 
przekonywać innych ludzi do swoich pomysłów i idei, budować autorytet i wzmacniać własną samooce-
nę. Warsztat koncentruje się na świadomym kreowaniu własnego wizerunku. Umiejętności te potrzeb-
ne są każdemu zaangażowanemu w budowanie polskiej społeczności za granicą. Dzięki ich zdobyciu 
uczestnicy pewniej i skuteczniej będą mogli dbać o wizerunek Polski oraz polskich projektów w Niem-
czech.

Rodzaje umów i wypowiedzenia – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | sobota 13 sierpnia

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na rodzaje umów i kwestie wypowiedzenia. 
Zwolnienia, kiedy są dopuszczalne, ile trwają okresy wypowiedzenia, czy i jak zwrócić się o zwolnienie, 
co można tym osiągnąć? Rodzaje umów, Minijob, niepełne etaty, umowa o pracę/ działalność, umowy 
na czas określony, ich skutki dla pracowników. Warto wyposażyć się w ekspercką wiedzę, która niejed-
nemu pozwoli uniknąć popełnienia błędu i zaoszczędzi stresu.

Prawo socjalne i dostęp do świadczeń ze środków publicznych
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | środa 24 sierpnia

Korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych w UE jest jednym z praw jej obywateli. Pobieranie 
zasiłku na dziecko, dodatku mieszkaniowego, zasiłku na bezrobocie w sytuacji, kiedy dana osoba jest 
uprawniona i potrzebne jej wsparcie państwa, nie powinno być utrudnione przez brak wiedzy. Dlatego 
zapraszamy na szkolenie na ten temat.

Działaj! Jakie mam prawa w zakresie udziału w życiu politycznym w Niemczech?
Anna Czechowska | czwartek 8 września

Na co dzień możemy wpływać na pracę wielu podmiotów w Niemczech, które decydują o jakości nasze-
go życia, np. Urząd ds. Integracji, Pełnomocnicy ds. Integracji w dzielnicy, itp. Jakie prawa mam jako 
Polak w Niemczech? Co i w jaki sposób komunikować, aby zostać jasno i jednoznacznie zrozumianym? 
Warsztat odbędzie się na krótko przed wyborami do Senatu oraz sejmików samorządowych w Berlinie, 
tym bardziej ważne jest, aby poznać struktury i możliwości działania, które pozwolą na lepsze realizo-
wanie naszych praw poprzez m.in. udział w wyborach. Podczas szkolenia poznamy przykłady zaangażo-
wania mającego na celu rozwój i poprawę sytuacji migrantów w Niemczech.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
Justyna Stefaniak-Gbogbo | piątek 9 września

Szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Niemczech. 
Uczestnicy dowiedzą się co powinno motywować przy podjęciu tej ważnej decyzji, jak zarejestrować 
i rozpocząć działalność, jak planować i prowadzić niezbędną dokumentację oraz jak odpowiednio 
rozliczyć podatek w Urzędzie Skarbowym w przypadku prowadzenia działalności.

Prawo pracy w Niemczech
Martin Specht | sobota 10 września

Szkolenie z niemieckiego prawa pracy dla Polaków już pracujących lub planujących podpisanie umowy 
o pracę w Niemczech. Uczestnicy poznają rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązania, kwestie 
związane z ochroną prawną w przypadku złożenia wypowiedzenia czy w razie dyscyplinarnego zwolnie-
niem z pracy. Dowiedzą się ile wynosi minimalne wynagrodzenie oraz czas pracy. Pogłębią wiedzę 
w tematach wynagrodzenia chorobowego i pracy w czasie ciąży. Zorientują się w najważniejszych 
prawach i obowiązkach zarówno pracodawcy jak i pracownika w Niemczech.

Dwa obywatelstwa. Korzyści i problemy. Nabywanie, zrzekanie się i przywracanie obywatelstwa
Agata Skarpetowska | środa 21 września 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie prawa i obowiązki, korzyści i problemy mają posiada-
cze wielu obywatelstw. Główne tematy to: obowiązek posiadania ważnego polskiego dokumentu tożsa-
mości, informowania o zmianach stanu cywilnego, wypełnienia odpowiednich formalności po narodze-
niu dziecka, a także sposób traktowania podczas podróży do innego kraju. Szczegółowo zostaną omó-
wione zasady nabywania, zrzekanie się i przywracania obywatelstwa.

Psychologiczne aspekty poradnictwa dla Polek i Polaków
Witold Kamiński, Sylwia Wiśniewska | czwartek 13 października

Poradnictwo dla Polaków wymaga nie tylko wiedzy o zawiłościach niemieckiego systemu prawa oraz 
obyczajów. Osoba doradzająca musi znać sposoby dotarcia do właściwych informacji, metody pracy 
z niemieckimi urzędnikami – ale to nie wszystko. Często osoby przychodzące po poradę sami nie 
umieją dokładnie opisać swojej sytuacji, nie ujawniają wszystkich faktów, co potem ma wpływ na sukces 
prowadzonej sprawy. O tym, jak sobie z tymi aspektami radzić, aby rzeczywiście pomagać Polakom, 
będzie traktować to szkolenie.

Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie – specyfika niemieckiego prawa pracy
Artur Schulz | piątek 21 października

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy ze szczególnym nastawieniem na aspekty w obszarze czasu pracy, nadgo-
dzin i wynagrodzenia. Czy szef ma prawo do zlecania nadgodzin? Czy powinien wypłacić je w następ-
nym miesiącu? Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Niemczech? Standardowo odbędzie się omawia-
nie konkretnych przypadków uczestników z zakresu prawa pracy.

Niemiecki system edukacji szkolnej
Renata Gröger-Kania, Alina Renkwitz | sobota 22 października, niedziela 20 listopada

Niemiecki system edukacji szkolnej znacznie różni się od systemu w Polsce, tym bardziej warto się 
z nim zapoznać w przypadku decyzji o posłaniu dziecka do niemieckiej placówki. Uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się szczegółów funkcjonowania niemieckiego systemu szkolnictwa – od nauczania przed-
szkolnego poprzez szkołę podstawową do różnych rodzajów szkoły średniej – z naciskiem także na 
prawa ucznia w Niemczech.

Brunch z kompetencjami
Polskie Centrum Kompetencyjne | niedziela 23 października, sobota 12 listopada, 
niedziela 18 grudnia 

Organizowany od 2015 roku brunch z Polskim Centrum Kompetencyjnym cieszy się dużym powodze-
niem. Umożliwił powstanie kolejnych inicjatyw oraz zawiązanie nowych znajomości. W tegorocznej 
edycji będą gościć między innymi: dr Anna Mróz, ekspert projektu Akademia Wspierania Dwujęzyczno-
ści oraz Katarzyna Niewiedział, Pełnomocnik ds. Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow, jak 
również eksperci w zakresie pisania wniosków na projekty polonijne. 

Satysfakcjonująca praca na emigracji
Honorata Moliter | sobota 29 października

Tematyka warsztatu dotyczy wyzwań zawodowych z jakimi stykają się Polacy żyjący na emigracji. Wiele 
z nich dotyczy długotrwającej przerwy w pracy, podejmowania pracy niezgodnej ze swoim profilem 
zawodowym albo poniżej swoich kwalifikacji, lub brak wiedzy jaką ścieżkę zawodową obrać. Celem 
warsztatu jest dostarczenie okazji do zwiększenia świadomości uczestników w zakresie własnych ocze-
kiwań wobec życia zawodowego. Seria ćwiczeń pozwoli uczestnikom na odkrycie co tak naprawdę jest 
dla nich ważne w pracy oraz pomoże w postawieniu sobie nowych inspirujących celów zawodowych. 
Uczestnicy zyskają większe rozeznanie w zakresie wartości, które chcieliby w swojej pracy realizować, 
a których im w tej chwili brakuje. Nauczą się, jak do tego wykorzystywać swoje talenty.
 
Prawo pracy na pograniczu
Artur Schulz | sobota 5 listopada 

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech z zakresu funkcjonowania 
niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym nastawieniem na specyficzne zasady obowiązujące na 
pograniczu. Kim jest pracownik przygraniczny? Które prawo pracy go obowiązuje? Dla tych wszystkich, 
dla których częste przekraczanie Odry i Nysy w drodze do pracy to codzienność.

Co dalej? Prezentacja wyników szkoleń oraz spotkanie z przedstawicielem Senatu RP (tbc)
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 19 listopada

Seminarium podsumowujące rok pracy Polskiego Centrum Kompetencyjnego, z zaproszeniem gości ze 
świata polityki i mediów. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalno-
ści wraz z omówieniem danych z ankiet ewaluacyjnych i dyskusją na temat potrzeb i problemów. Semi-

narium będzie także świetną okazją do spotkania i poznania się licznych uczestników szkoleń i porad-
nictwa Polskiego Centrum Kompetencyjnego.

Zjazd partnerów sieci socjalnej
Kamila Schöll-Mazurek | sobota 26 listopada

Podczas zjazdu zostanie przedstawiona praca organizacji wchodzących w skład polskiej sieci organiza-
cji socjalnych. Zaprezentowane zostaną również działania poszczególnych członków sieci w obszarze 
wsparcia obywateli krajów trzecich (uchodźcy) oraz obywateli UE. Sieć została powołana 3 lipca 2016 
roku i za zadanie stawia sobie działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Polaków 
w Niemczech poprzez lobby, poradnictwo prawne oraz działania wspierające rozwiązywanie proble-
mów istniejących w Niemczech.

Webinarium: Doświadczenia Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Berlinie dla Europy
Kamila Schöll-Mazurek, Urszula Sadłowska, eksperci | środa 7 grudnia

Webinarium dla osób, które chciałyby w kolejnych latach współpracować z Polskim Centrum Kompe-
tencyjnym w Berlinie lub przenieść na swój grunt rozwiązania modelowe wypracowane w tym projek-
cie. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można angażować się na rzecz społeczności polskiej 
w Niemczech, jak motywować wolontariuszy do działania, jak zachęcać Polki i Polaków do odwiedzania 
szkoleń i konferencji, jakie tematy i formaty cieszyły się dużym powodzeniem. Poznają różne sposoby 
partycypacji społecznej, dowiedzą się w jakich wyborach w Niemczech mają prawo głosować i kandydo-
wać oraz jakie są możliwości finansowania inicjatyw społecznych. Ocenią szereg dobrych praktyk 
i przykładów partycypacji, nie tylko na rzecz Polaków w Niemczech, lecz po prostu na rzecz społeczeń-
stwa w którym żyją.

Mądry Polak przed szkodą, czyli podstawy prawa drogowego i karno-drogowego 
w Niemczech
Michał Rejniewicz | sobota 4 czerwca, sobota 17 września

Szkolenie z niemieckiego prawa drogowego kierowane do osób, którym zdarza się prowadzić auto 
w Niemczech. Uczestnicy dowiedzą się jakie sankcje grożą w Niemczech za niedozwolone parkowanie, 
przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu czy inne wykroczenia. Jak należy zachować się w razie 
wypadku i jak starać się o odszkodowanie. Podczas warsztatu zostaną omówione najważniejsze różni-
ce w polskim i niemieckim prawie drogowym, których znajomość przyda się każdemu kierowcy i rowe-
rzyście w Niemczech.

Niemieckie prawo rodzinne
Barbara Gürken | piątek 10 czerwca

Szkolenie dla osób zainteresowanych tematyką niemieckiego prawa rodzinnego i jego różnic w stosun-
ku do prawa polskiego. Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione najważniejsze kwestie 
z zakresu prawa rodzinnego, takie jak rozwód, sprawy o utrzymanie, alimenty, prawo rodziców do 
opieki nad dzieckiem, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia
Anna Aneta Bertram | sobota 11 czerwca

Szkolenie dla osób chcących zrozumieć funkcjonowanie niemieckiego systemu ubezpieczeń. Zostaną 
omówione kwestie związane z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech, 
specyficzny podział na ustawowe i prywatne kasy chorych z wytłumaczeniem ich funkcjonowania, 
wybór kasy w przypadku stosunku o pracę i w samozatrudnieniu. Ponadto uczestnicy zdobędą infor-
macje dotyczące ubezpieczenia od opieki, rodzajów świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczenia eme-
rytalnego i na wypadek bezrobocia.

Polub nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco!
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      Sensem życia jest 
znalezienie swojego
talentu. Celem życia 
jest dzielenie się nim.

Pablo Picasso



Kierownik Interkulturowego Centrum Integracyjnego dla Migrantek i ich Rodzin Box66 przy Ostkreuz 
w Berlinie. Ekspert ds. PR, komunikacji i projektów interkulturowych oraz pozyskiwania funduszy. Ukoń-
czyła studia z Public Relations oraz Master na kierunku Edukacja Interkulturalna na Wolnym Uniwersy-
tecie w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 
w Regionalnym Biurze ds. Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA Brandenburg) w Poczdamie oraz 
w Stowarzyszeniu Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. Ponadto członek zarządu stowarzysze-
nia AgitPolska e.V. promującego polsko-niemiecką wymianę kulturalną.

Anna Czechowska

Patrz Koordynatorzy regionalni, strona 40.

Anna Aneta Bertram

Eksperci prowadzący szkolenia
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Psycholog, terapeuta, executive coach. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i londyńskiego 
Tavistock Consulting. Obecnie mieszka w Londynie, gdzie prowadzi własną praktykę i kontynuuje studia 
psychoanalityczne. Jest również trenerką umiejętności miękkich, prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju 
osobistego, leadershipu, psychologii biznesu. Od 2012 roku aktywnie zaangażowana w działalność 
Polish Psychologists’ Association (PPA), stowarzyszenia, w którym obecnie pełni funkcję Dyrektora 
Generalnego. Współpracuje także z wieloma organizacjami polonijnymi i proeuropejskimi.

Agnieszka Dixon

Radca prawny, I Sekretarz w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie. Studia ukończył z wyróż-
nieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację radcowską ukończył 
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobył jako 
referent w Dziale Prawnym Wydziału Konsularnego Przedstawicielstwa Ambasady RP w Kolonii oraz 
jako referent prawny w Rządowym Centrum Legislacji. W latach 2005–2012 pracował w Zespole 
Radców Prawnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Od roku 2012 I sekretarz w WK Ambasady RP 
w Berlinie.

Rafał Gajewski

V

INFORMATOR 2016 | Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie

polskiecentrum.eu / 23



Bibliotekarka, absolwentka wydziału filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Wieloletni pracownik 
Działu Oświatowego Gdańskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz specjalistycznej Biblioteki 
Podręczników Szkolnych Leibnitz Instytutu Georga Eckerta w Brunszwiku. Aktywnie zaangażowana 
w działalność stowarzyszenia POLDEH i Domu Kultur w Brunszwiku. Autorka wielu publikacji prasowych 
w Polsce, m.in. w czasopiśmie liderów edukacji pt. „Edukacja i dialog”.

Renata Gröger-Kania

Adwokat, ekspert niemieckiego prawa rodzinnego. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie 
Leibniza w Hanowerze. Aplikację ukończyła w 2010 roku przy Sądzie Oberlandesgericht (Krajowy Sąd 
Apelacyjny) w Brunszwiku. W latach 2010–2013 adwokat kancelarii Fritsche & Stein GbR w Salzgitter. 
Od 2013 roku aktywnie zaangażowana w działalność Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Pomocy 
POLDEH e.V. w Brunszwiku. Doradca prawa rodzinnego w ramach projektu „Nie jesteście sami”.

Barbara Gürken

Patrz Doradcy indywidualni Polskiego Centrum Kompetencyjnego, strona 32.

Witold Kamiński
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Psycholożka i profesjonalny coach. Wspieranie rozwoju, zarówno osobistego jak i zawodowego, jest jej 
zawodem i pasją. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii i wsparcia psycholo-
gicznego dla osób dorosłych i młodzieży. Jest także trenerem warsztatów i treningów z zakresu szeroko 
rozumianego rozwoju osobistego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w ośrodkach psycholo-
gicznych oraz działach szkoleniowych dużych korporacji w Warszawie. Obecnie w ramach autorskiego 
projektu „Poznaj Siebie w Berlinie” prowadzi praktykę psychologiczną i coachingową oraz szkolenia.

Honorata Moliter

Patrz Projekty zainspirowane współpracą z Polskim Centrum Kompetencyjnym, strona 56.

Anna Mróz

Pełni funkcję Pełnomocnika do Spraw Integracji Urzędu Dzielnicowego Berlin-Pankow. Na tym stanowi-
sku pracuje od trzech lat. Skończyła studia Politologii na Wolnym Uniwersytecie w Berlnie, studiowała 
także w Limeryku (Irlandia) oraz w Oldenburgu w Niemczech. Przez pięć lat prowadziła think-tank „Das 
Progressive Zentrum” w Berlinie. Urodzona w Polsce, w wieku 12 lat wyjechała z rodziną do Niemiec. 

Katarzyna Niewiedział
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Patrz Koordynatorzy główni, strona 39.

Kamila Schöll-Mazurek

Michał Rejniewicz

Adwokat i tłumacz przysięgły, specjalista prawa cywilnego, w tym prawa drogowego oraz prawa karne-
go, m.in. w zakresie ruchu drogowego. Absolwent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację adwokacką ukończył przed 
Sądem Krajowym w Berlinie w 2013 roku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy 
prawnej i opieki konsularnej w Ambasadzie RP w Berlinie.

Alina Renkwitz

Pracownik socjalny i tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Ukończyła Wyższą Szkołę Ostfalia 
w Wolfenüttel (specjalizacja: praca socjalna), wykładowca języka polskiego na tejże uczelni oraz w szko-
łach podstawowych w Brunszwiku. Przed przyjazdem do Niemiec ukończyła w Polsce studia magister-
skie (filozofia na Uniwersytecie Zielonogórskim) oraz studia podyplomowe (bibliotekoznawstwo, język 
polski oraz nauczanie języka polskiego jako obcego).



Adwokat w Berlinie, specjalista prawa karnego i prawa pracy. Ukończył studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Aplikację odbył w Izbie Cywilnej przy Sądzie Landgericht (odpo-
wiednik Sądu Okręgowego), przy prokuraturze niemieckiej (Wydział Przestępczości Młodocianych) 
oraz przy miejskim Wydziale Prawa Porządkowego. Mediator, docent na Uniwersytecie Europejskim 
Viadrina.

Artur Schulz

I Sekretarz w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie, odpowiedzialna za sprawy paszportowe 
i obywatelskie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 roku 
zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2010 roku mianowana do służby cywilnej. Od 
2011 roku Wicekonsul w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie, odpowiedzialna za sprawy 
obywatelstwa polskiego. Od 2014 roku dodatkowo kieruje działem paszportowym. 

Agata Skarpetowska
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Adwokat wyspecjalizowany w prawie pracy, a także w zakresie prawa handlowego, drogowego, spadko-
wego i budowlanego. Absolwent prawa na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze. W ramach studiów 
odbył praktykę prawniczą w Polsce, pogłębiając wiedzę z zakresu polskiego prawa cywilnego i karnego. 
Aplikację ukończył w 2009 roku przy Sądzie Oberlandesgericht (Krajowy Sąd Apelacyjny) w Brunszwiku, 
obecnie pracuje w kancelarii Dr. Linhard, Lehmann & Specht GbR.

Martin Specht

Doradca w kwestiach finansowo-podatkowych, księgowa. Ukończyła studia germanistyczne w Często-
chowie. Obecnie prowadzi prywatną działalność gospodarczą w zakresie księgowości i firmę taksówko-
wą. Prezes i założyciel Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Pomocy POLDEH e.V. w Brunszwiku oraz 
współpracownik Poradni Rodzinnej Polskiej Misji Katolickiej w Brunszwiku. Doradca ds. zakładania 
działalności gospodarczej w ramach projektu „Nie jesteście sami”. Posiada także doświadczenie 
w nauczaniu języka niemieckiego klas językowych/DAZ w szkołach podstawowych i ponadpodstawo-
wych w Brunszwiku.

Justyna Stefaniak-Gbogbo
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Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, socjalnym i opiekuńczym oraz prawie stowarzyszeń 
i użyteczności publicznej w kontekście polsko-niemieckim. Absolwent Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmował 
różne kierownicze stanowiska w zakresie prawa i kadr w dużych przedsiębiorstwach. Od 2013 roku jest 
samodzielnym adwokatem oraz doradcą w niemiecko-polskiej branży usług zdrowotnych i socjalnych. 
Ponadto wykłada na kierunku polityki zdrowotnej i socjalnej Uniwersytetu BTU Cottbus-Senftenberg 
oraz na kierunku prawa publicznego Brandenburskiej Akademii Komunalnej. Doradca prawny firm 
polsko-niemieckich oraz inicjator i założyciel Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia do Spraw Zdrowia 
i Polityki Społecznej z siedzibą w Poczdamie i Poznaniu.

Enrico Triebel

Patrz Doradcy indywidualni Polskiego Centrum Kompetencyjnego, strona 34.

Sylwia Wiśniewska
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Socjolog o specjalizacji zarządzanie jakością, absolwentka studiów podyplomowych zarządzanie inno-
wacją – design management w School of Form. Kreator i uczestnik innowacyjnych rozwiązań oraz 
projektów odpowiadających na aktualne potrzeby biznesu oraz struktur organizacji pozarządowych, 
m.in. spotkania „Dziel się wiedzą i inspiruj” oraz „O sukcesach przy kawie”. Doradca i szkoleniowiec. 14 
letnie doświadczenie zawodowe zdobyła głównie w Polsce na stanowiskach Menedżer Projektu, 
a ostatnie 7 lat jako Dyrektor Zarządzający. Aktualnie Wiceprezes stowarzyszenia Polki w Berlinie oraz 
przedstawiciel fundacji Formwell w Niemczech.

Patrycja Zając

Studiowała historię sztuki w Poznaniu i zarządzanie projektami w Oldenburgu. Posiada długoletnie 
doświadczenie jako kurator wystaw i koordynator międzynarodowych projektów kulturalnych. Pracuje 
jako doradca w polsko-niemieckim kontekście kulturalnym. Założycielka i prezeska stowarzyszeń 
agitPolska e.V. oraz SMartDE e.V., współzałożycielka oraz dyrektor spółdzielni SMartDe. Od 2014 
doradca ds. mobilności kultury w touring artist helpdeskservice. 

Magdalena Ziomek-Frackowiak
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      Sztuka życia polega 
mniej na eliminowaniu 
naszych problemów, 
a bardziej na rozwijaniu
się dzięki nim.

Bernard Baruch



Absolwent Politechniki Gdańskiej. W Niemczech od 1981 roku, w latach 1983–2002 czynny w niemiec-
kiej administracji publicznej. W latach 1996–2002 prowadził Towarzystwo Kulturalne Polskie DWOREK 
w Palatynacie Nadreńskim. Od 2002 roku doradca w Polskiej Radzie Społecznej w sprawach skompliko-
wanych socjalnych. Poradnictwo we wtorki i czwartki w godz. 11:00–15:00.

Andrzej Berlin

Wiceprzewodniczący Zarządu Polskiej Rady Społecznej w Berlinie, z zawodu ekonomista, grafik filmowy, 
pedagog społeczny, publicysta, dziennikarz. Współzałożyciel Polskiej Rady Społecznej, odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi. W 1999 roku powołany do Zgromadzenia Federalnego (Bun-
desversammlung). Osoba pierwszego kontaktu w skomplikowanych sytuacjach socjalnych (analiza 
problemu i przekierowanie do odpowiedniego doradcy).

Witold Kamiński

Doradcy indywidualni Polskiego 
Cetrum Kompetencyjnego w Berlinie
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Przewodnicząca Polskiej Rady Społecznej. Magister Nauk Politycznych (Uniwersytet Warszawski) oraz 
MA Amerykanistyki (Uniwersytet Humboldta w Berlinie). W 2016 roku ukończyła studia doktoranckie na 
wydziale Amerykanistyki Uniwersytetu Humboldta, gdzie aktualnie wykłada. Od 2012 roku pracuje 
w departamencie dyplomacji publicznej i kulturalnej Ambasady Kanady w Berlinie. Rzecznik Związku 
Międzykulturowej Opieki Społecznej w Niemczech (Verband für Interkulturelle Wohlfahrtspflege). 
Poradnictwo indywidualne dla partnerów Polskiej Rady Społecznej oraz zainteresowanych organizacji 
w zakresie lobbingu, możliwości i sposobów tworzenia reprezentacji interesów w niemieckich 
gremiach decyzyjnych.

Marta Neüff

Członek zarządu Polskiej Rady Społecznej. Geograf, planista w dziedzinie rozwoju lokalnego, procesów 
integracyjnych, pracy na poziomie lokalnym, promocji dzielnic. Prowadzi projekt Polska Rada Społeczna 
Aktywnie. Udziela się w Partnerstwie Miast Szczecin-Kreuzberg przy wielu projektach kulturalnych 
i społecznych, dla młodzieży oraz dla seniorów. Udziela porad w zakresie praw do udziału w życiu 
społecznym i politycznym i ich egzekwowania, sieciowania, zaangażowania społecznego oraz pośredni-
czenia w tworzeniu inicjatyw społecznych. Poradnictwo w środy, po uprzednim umówieniu się na 
spotkanie w Polskiej Radzie Społecznej.

Dorota Kot
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Od 1984 roku związana z Polską Radą Społeczną, zajmuje się poradnictwem socjalnym. Organizowała 
wiele imprez kulturalnych, m.in. Polskie Dni Kultury (1987–1989), cykl koncertów United Rock Tour 
(Moskwa, Wilno, Warszawa, Gdańsk, Lipsk, Berlin) (1990), Warsaw-Berlin (1993–1994), Polski Weekend 
(1993), Polish Independent (1994), Kulturschmuggel (1995) oraz Radio 100 po Polsku (1989–1992). 
Osoba pierwszego kontaktu sprawach trudnych. 

Sylwia Wiśniewska

Urszula Sadłowska 

Patrz Koordynatorzy główni, strona 38. 
Poradnictwo po uprzednim umówieniu się mailowo: szkolenia.prs@gmail.com

Polub nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco!

VIII

VI

INFORMATOR 2016 | Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie

polskiecentrum.eu / 34



      Środowiska polonijne
potrzebują osób z pasją 
i takich, które są 
ambasadorami Polski 
za granicą.

Stanisław Karczewski / Marszałek Senatu RP 



Koordynacja w Polsce

Dr hab. inż., pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik Laboratorium i grupy badawczej w Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Były stypendysta naukowej Fundacji im. Alexandra Humboldta 
i pracownik naukowy Uniwersytetu Technicznego Clausthal, Niemcy (1990–1993), autor i współautor 
ponad 110 artykułów naukowych w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej. Uczestnik licznych 
prac nad projektami typu Foresight technologiczny. Posiada duże doświadczenie w pracy samorządo-
wej (w przeszłości wiceprezydent i radny Miasta Krakowa, radny Województwa, doradca Marszałka 
Województwa Małopolskiego ds. innowacji i budowy regionu wiedzy) oraz działalności eksperckiej 
w sferze obywatelskiej i publicznej. Inicjator powstania, jeden z założycieli i prezes Towarzystwa Polsko-
-Niemieckiego w Krakowie (od 2004 roku), członek innych stowarzyszeń, a także ciał doradczych, np. 
w różnych okresach:  Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach 
Sztuki (2006–2010), Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego. Autor programu i koordynator studiów 
podyplomowych Samorząd polski w Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera. 
Autor i współautor opracowań strategicznych i wystąpień konferencyjnych, np. na Forum Ekonomicz-
nym w Krynicy. Koordynator projektu po stronie polskiej.

Jerzy Jedliński

Koordynatorzy główni i regionalni 
Polskiego Cetrum Kompetencyjnego
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Koordynacja w Niemczech / Koordynatorzy główni

Doktor nauk przyrodniczych. Specjalista ds. Integracji Społecznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Krakowie. Koordynator i pomysłodawca partnerskiego programu pt. „Szkoła @ktywnego Seniora-
-S@S”. Menadżer międzypokoleniowych projektów krajowych i międzynarodowych związanych 
z nauczaniem i integracją osób dorosłych. Specjalizuje się w działaniach aktywizujących lokalne 
społeczności. Członek Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, „Małopolskiego Partnerstwa na rzecz kształcenia  
ustawicznego”, Małopolskiej Sieci NGO, Sieci LABIB oraz wielu organizacji pozarządowych. Posiada 
prawie dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze edukacji pozaformalnej – „uczenia się przez całe 
życie”. Ambasador międzynarodowej platformy edukacji osób dorosłych EPALE. Odpowiedzialna za 
administracyjną część projektu po stronie polskiej.

Lidia Maria Jedlińska

Z wykształcenia technik budowy okrętów, posiada wielostronne doświadczenie. Budowała statki, wpro-
wadzała do budynków prąd, współtworzyła kataster elektroniczny. Obecnie trzyma w garści finanse 
Rady oraz przedsięwzięć i akcji prowadzonych w jej ramach, w tym Polskiego Centrum Kompetencyjne-
go przy Polskiej Radzie Społecznej w Berlinie.

Elżbieta Berlin

VI

VII

INFORMATOR 2016 | Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie

polskiecentrum.eu / 37



Absolwentka stosunków międzynarodowych – wschodoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu oraz biznesu międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Certyfiko-
wany manager i fundraiser projektów europejskich. W czasie studiów w Instytucie Wschodnim UAM 
w Poznaniu zdobywała doświadczenie w Ambasadzie RP w Moskwie, polskim Urzędzie do Spraw 
Cudzoziemców oraz Hudson Institute, amerykańskim think-tanku z siedzibą w Waszyngtonie, D.C. 
Doradzała migrantom w ramach swojej pracy w stowarzyszeniu agisra e.V. w Kolonii. W Niemczech od 
2011 roku, pracowała w e-commerce. Obecnie poszerza kwalifikacje w zakresie zarządzania finansami. 
Koordynator projektu brunch z kompetencjami Polskiego Centrum Kompetencyjnego przy Polskiej 
Radzie Społecznej. 

Magdalena Haperskaja

Menedżer projektów, ukończyła prawo Unii Europejskiej na Uniwersytecie Paris II Pantheon-Assas oraz 
europeistykę na Sorbonie. W latach 2011–2015 ekspert Instytutu Polskiego w Paryżu w zakresie 
projektów historycznych, społecznych i promocji języka polskiego. W latach 2013–2015 prezes stowa-
rzyszenia Studentów i Absolwentów Polskich we Francji. Od listopada 2015 roku związana z Polskim 
Centrum Kompetencyjnym w Berlinie, gdzie pełni funkcję menedżera projektu w obszarze promocji 
i zarządzania eventami. Zaangażowana także jako doradca indywidualny w projekcie.

Urszula Sadłowska VII
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Koordynacja w Niemczech / Koordynatorzy regionalni

Doktor nauk humanistycznych, od 2014 roku dyrektor Programowy Polskiego Centrum Kompetencyj-
nego w Berlinie, pracownik naukowy w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina. Stypendystka programu Jeana Monneta. Trener w niemieckiej firmie szkolenio-
wo-doradczej EuroConsults zajmującej się pozyskiwaniem i zarządzaniem projektami z UE. Do 2016 
roku koordynator europejskiego projektu „Testowanie obywatelstwa UE w zakresie obywatelstwa 
pracowniczego: od przypadków łamania praw pracy do wzmocnienia systemu praw pracowniczych”. 
Tytuł doktora zdobyła w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie w 2010 roku. Członek Zarządu Polskiej Rady Społecznej w Berlinie oraz 
Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie. Ostatnie publikacje: monografia „Między integracją 
a nadzieją na powrót do domu. Polscy nowi migranci w polsko-niemieckim systemie migracyjnym” oraz 
raport „Dumping społeczny poprzez podwykonawstwo: jak niemieccy przedsiębiorcy z sektora budow-
lanego i przetwórstwa mięsnego obchodzą unijne przepisy prawa pracy”.

Kamila Schöll-Mazurek

Od października 2015 roku kierownik Biura Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Do Spraw Zdrowia 
i Polityki Społecznej. Ukończył studia politologii i administracji. Jest odpowiedzialny za organizację Biura, 
jak również zarządzanie projektami Stowarzyszenia. Koordynator szkoleń Polskiego Centrum Kompe-
tencyjnego w Fürstenwalde, Frankfurcie nad Odrą i Wustermark.

Sebastian Adamski
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Ukończyła wydział Pracowników Socjalnych Studium Medycznego w Poznaniu. Zdobyła doświadczenie 
pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej i Poradni Zdrowia Psychicznego. Jednocześnie pełniła funkcje 
Sekretarza Komitetu Przeciwalkoholowego w Świebodzinie. Od 1991 roku mieszka w Brunszwiku. 
Posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy w zakładzie ubezpieczeń prywatnych. Pracownik 
Socjalny w ramach projektu „Pierwsze Kroki”, „Nie jesteście sami”. Od wielu lat zaangażowana w działal-
ność socjalno-społeczną i kulturalną przy Polskiej Misji Katolickiej. Prezes i założycielka Stowarzyszenia 
pomocy Polakom w Niemczech POLDEH e.V. Posiada długoletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy 
socjalno-obywatelskiej, którym dzieli się m.in. podczas szkoleń prowadzonych w ramach Polskiego 
Centrum Kompetencyjnego.

Anna Aneta Bertram

Pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego. Studiowała w Krakowie i Warszawie filologię ukraińską. 
W Warszawie rozpoczęła swoją przygodę z trzecim sektorem, która trwa do dziś. Od 2009 roku mieszka 
w Bad Muskau i działa na pograniczu polsko-niemieckim. Pracuje w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trze-
bielu. Wiceprezes stowarzyszenia MusKnica e.V. Koordynatorka szkoleń Polskiego Centrum Kompeten-
cyjnego w Trzebielu.

Barbara Laris
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Założycielka i prezes stowarzyszenia Polki w Berlinie. W Niemczech od 1993 roku. Przyjazdowi do 
Niemiec towarzyszyło macierzyństwo, kolejno wychowywanie dzieci. Własne doświadczenia i trudne 
etapy związane z procesem integracji w Niemczech zainspirowały ją do rozpoczęcia działalności na 
rzecz Polek. Początkowo angażowała się w tworzenie networkingu Polaków na bazie Forum Polonia 
Berlin. Kolejnym krokiem były spotkania, eventy dla matek z dziećmi oraz założenie grupy na Facebo-
oku „Mamuśki z Berlina – dla wszystkich kobiet!” (obecnie ok. 2500 członkiń). Te działania zaowocowały 
zarejestrowaniem w 2013 roku stowarzyszenia Polki w Berlinie e.V., w ramach którego rozwija kolejne 
działania, głównie na rzecz kobiet polskojęzycznych oraz organizacji wspierających kobiety. Założycielka 
12 grup tematycznych na FB w języku polskim ułatwiających funkcjonowanie w Berlinie, gdzie udziela 
wsparcia Polakom i dzięki którym dociera do ponad 50 tys. osób.

Marzena Nowak 

Członek zarządu Towarzystwa na rzecz Wzajemnego Zrozumienia między Narodami w Lipsku. Zaanga-
żowany w działania na rzecz społeczności polskiej Lipska, a także zamieszkujących to miasto innych 
grup migranckich. Ukończył Master of Public Affairs na Uniwersytecie Indiana w Bloomington w USA, 
filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie prawa ekologicznego 
oraz zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Kato-
wicach. Posiada doświadczenie w pracy naukowej i działalności publicznej, jest także aktywny na polu 
ochrony środowiska. Koordynator szkoleń Polskiego Centrum Kompetencyjnego w Lipsku.

Grzegorz Wojsław
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      Jedynym sposobem 
wywarcia wpływu 
na drugiego człowieka 
jest rozmowa o jego 
pragnieniach i pokazanie
mu, jak je może spełnić.

Dale Carnegie



Organizator

Powołane w 2004 roku w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich 
i procesu integracji europejskiej. Jego założyciele wywodzą się z różnych środowisk: akademickiego, 
finansowego, urzędów i instytucji publicznych oraz prywatnych. Są wśród nich pracownicy naukowi, 
stypendyści Fundacji im. Hertiego (Frankfurt nad Menem) oraz Fundacji im. Alexandra von Humboldta, 
Katolickiej Akademickiej Służby Wymiany, Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego, Fundacji im. 
Otto Benecke, programów Grundtviga. Jest też grupa młodych, dynamicznych ludzi – studentów 
i absolwentów wyższych uczelni. Stowarzyszenie skupia specjalistów z wielu dziedzin. Wszystkich łączy 
doświadczenie w działaniu na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich, a także chęć wspólnego 
realizowania tej misji poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój samorządności 
i dialogu interkulturowego. Poprzez konkretne przedsięwzięcia TPNK przyczynia się do pogłębiania 
dobrych stosunków między narodami jednoczącej się Europy oraz propagowania demokracji. Przy 
realizacji licznych projektów krajowych i międzynarodowych na bazie międzypokoleniowego zrozumie-
nia promuje integrację europejską, dziedzictwo kulturowe oraz nowoczesne rozwiązania w życiu 
społecznym, w tym edukację przez całe życie. TPNK współpracuje z licznymi organizacjami i instytucja-
mi w wielu państwach Unii Europejskiej. 

>> Więcej: www.tpnk.org.pl (także elektroniczna wersja ulotki podsumowująca 10 lat działalności)

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie (TPNK)

Organizator i realizator projektu
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Realizator

Polskie Centrum Kompetencyjne przy Polskiej Radzie Społecznej

Projekt został zainaugurowany w kwietniu 2014 roku dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Od 2016 
roku finansowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. Zainicjo-
wało go Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie i Polska Rada Społeczna w Berlinie. Działania 
Centrum wspierają rozwój Polskiej Rady Społecznej oraz organizacji partnerskich. Polegają na udziela-
niu wsparcia – w kategoriach: rozwój zawodowy, rozwój kompetencji, poradnictwo prawne oraz proble-
matyka społeczna – odbiorcom indywidualnym, tj. Polakom mieszkającym w Niemczech oraz osobom 
chcącym powrócić do Polski i zorganizowanym, czyli organizacjom Polaków w Niemczech. Celem 
projektu jest integracja, wzmocnienie i aktywizacja środowiska Polaków w Berlinie, a od 2015 roku 
także w regionach skąd pochodzą Partnerzy. Uświadomienie im ich praw i sposobów ich egzekwowa-
nia. Wzmocnienie środowisk polskich najnowszej migracji Polek i Polaków (Neue Zuwandernung) 
w Niemczech poprzez wsparcie w lepszym zaadaptowaniu się i uniknięciu problemów natury prawnej 
lub im zaradzeniu (porady prawne) oraz podniesienie jakości ich życia (nabywanie umiejętności mięk-
kich m.in. przez udział w szkoleniach na temat możliwości rozwoju osobistego, planowania kariery). 
Zadaniem Centrum jest identyfikować konkretne problemy i potrzeby Polaków w Niemczech, reagować 
na nie i je rozwiązywać podczas dyżurów w punktach doradczych, a także dążyć do stałego podnosze-
nia kompetencji uczenia się, społecznych i obywatelskich Polaków w Niemczech.

Polskie Centrum Kompetencyjne zasięga rady i współpracuje z:

Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP 

Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP

Senatem RP

Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Berlinie

Pracownikami projektu „Uczciwa mobilność” niemieckich związków zawodowych

Pełnomocnikiem ds. Integracji Dzielnicy Pankow-Berlin
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BEB – Poradnią dla pracowników oddelegowanych, korzystających ze swobody przemieszczania się obywa-
teli UE i samozatrudnionych z nieokreślonym statusem zatrudnienia

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

Programem wsparcia „Integracja przez kwalifikacje – IQ” Regionalna sieć IQ Berlin (IQ NW)

EURES

Agencją Pracy Berlin-Brandenburg  

Izbą Rzemieślniczą w Berlinie

Ustawowymi Ubezpieczeniami Wypadkowymi w Niemczech

Berlińską Administracją Senacką ds. Gospodarki, Technologii i Badań

ORA 34 e.V. Domem sąsiedzkim do spotkań międzykulturowych

Young Polish International Network

agitPolska – Polsko-Niemiecką Inicjatywą Kooperacji Kulturalnych e.V.

Berlin-Warszawa @rtpress

>> Więcej: www.polskiecentrum.eu

Polub nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco!
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      Nie można rozkazać 
rzece by się zatrzymała,
jedyne co można zrobić 
to nauczyć się pływać 
zgodnie z jej nurtem.

Autor anonimowy



Partner prowadzący

Jest organizacją użyteczności publicznej działającą w Berlinie od 1982 roku. Jej głównym zadaniem jest 
reprezentowanie interesów imigrantów z Polski w Niemczech, a aktualnym punktem ciężkości porad-
nictwo socjalne i socjalno-prawne dla imigrantów potrzebujących pomocy, którego celem jest ułatwie-
nie integracji oraz gromadzenie danych o stanie imigracji w Niemczech. Polska Rada Społeczna jako 
łącznik między potrzebującymi pomocy a społeczeństwem niemieckim oraz światem polityki, nauki 
i mediów umożliwia wgląd w aktualną sytuację imigrancką oraz wpływ na jej zmianę. Prowadzenie 
kursów, szkoleń, spotkań oraz organizacja imprez kulturalnych uzupełnia ofertę Rady dla imigrantów 
z Polski. Jej biuro udziela ok. 5000 porad rocznie, można ją zatem uznać za miarodajny i wiarygodny 
sejsmograf polskiej – i nie tylko – imigracji w Niemczech.

Wybrane projekty i inicjatywy Polskiej Rady Społecznej oraz ich koordynatorzy:
 
Migrationsberatung für Erwachsene / Poradnictwo migranckie dla dorosłych
Projekt finansowany ze środków Federalnego Urzędu ds. Migrantów i Uchodźców. Koordynacja: Paweł 
Głapiński. Kontakt: polskarada@polskarada.de

Polska Rada Społeczna

Partner prowadzący i partnerzy 
regionalni projektu
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Testing EU citizenship as "labour citizenship": from cases of labour rights violations to a strengthened labour-
-rights regime
Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli. Koor-
dynacja: dr Kamila Schöll-Mazurek, Hannah Heyenn, dr Marta Neüff. Kontakt: info@testing-eu-citizen-
ship.de, więcej: http://labour-law.wix.com/testingeucitizenship. Eksperci w Polsce: Marta Kozłowska, 
Joanna Bronowicka. Kontakt: info@gfrr.pl

Gemeinsam. Schaffen. Patenschaften für das WIR der Verschiedenen / Polacy wspierają uchodźców 
Projekt finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. 
Koordynacja: Joanna Smagło-Yıldırım, wsparcie: Daria Szyjkowska, Thomas Bitter. Kontakt: polskara-
daspoleczna@gmail.com. Więcej: www.facebook.com/groups/1299052616775695/ 

Historie migracji – moje podwójne dziedzictwo / warsztaty filmowe dla młodzieży na temat tożsamości
Projekt finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań w ramach programu 
Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung. Koordynacja: Michalina Mrożek, Dorota Kot, Witold Kamiń-
ski, Ursula Henke.

Slajdowiska / Länderabende
Cykliczne spotkania ludzi zainteresowanych poznawaniem świata. Koordynacja: Dorota Kot.

Projekty wspólne ze Stowarzyszeniem „Städtepartner Stettin – Partnerstwo Miast Szczecin–Kreuzberg”
Projekty wspólne ze Stowarzyszeniem „Städtepartner Stettin – Partnerstwo Miast Szczecin-Kreuzberg”, 
m.in. Tydzień Bułgarsko-Niemiecki, Spotkania Literackie w Regenbogenfabrik. Finansowanie: Ratusz 
Dzielnicy Kreuzberg-Friedrichshain w Berlinie w ramach partnerstwa miast. Koordynacja: Dorota Kot.

Socjalna polska sieć migracyjna w Niemczech
Stworzenie socjalnej polskiej sieci migracyjnej w Niemczech wspólnie ze stowarzyszeniami z Saksonii 
(Biuro Polskich Inicjatyw Społecznych przy Towarzystwie na rzecz Wzajemnego Zrozumienia między 
Narodami w Lipsku, EuroService Görlitz, MusKnica e.V. w Bad Muskau), Dolnej Saksonii (Niemiecko-Pol-
skie Stowarzyszenie Pomocy POLDEH e.V w Brunszwiku), Berlina (Polki w Berlinie e.V., Polskie Centrum 
Kompetencyjne), Bawarii (Solidarni e.V. w Monachium) oraz o zasięgu federalnym – Stowarzyszenie 
federalne „Dziennikarze Polscy w Niemczech”. Koordynatorzy: dr Marta Neüff, dr Kamila Schöll-Mazu-
rek, Hannah Heyenn. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: 049 30 6151717, polskara-
da@polskarada.de

>> Więcej: www.polskarada.de
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Partnerzy regionalni

Brak lekarzy, przepracowany personel, niedobór następców w służbie zdrowia, rosnące koszty opieki 
nad starszymi ludźmi i potrzebne wsparcie indywidualnej, instytucjonalnej i pracowniczej profilaktyki 
zdrowotnej są codziennością w obu krajach. Dochodzą do tego nierozwiązane problemy na tym polu 
między Brandenburgią a Polską. W poszukiwaniu rozwiązań oraz w celu pobudzenia wymiany wiedzy 
między Polską i Niemcami w dniu 12 czerwca 2015 roku w Poznaniu zostało założone Polsko-Niemiec-
kie Stowarzyszenie do Spraw Zdrowia i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie stawia sobie za cel intensyfi-
kację współpracy między dwoma krajami na poziomie politycznym oraz naukowym. Dyskusje panelo-
we, seminaria na tematy branżowe oraz warsztaty o tematyce politycznej stworzą nową platformę 
współpracy między Polską a Niemcami. Istotnym elementem pracy Stowarzyszenia będzie „tworzenie 
sieci”.

>> Więcej: www.npsz.pl

DPGSV e.V. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie do Spraw 
Zdrowia i Polityki Społecznej

Interkulturowe Centrum Integracyjne dla Migrantek i ich Rodzin przy Ostkreuz w Berlinie. Specjalizuje 
się w doradztwie dla dorosłych migrantów (MBE) oraz doradztwie zawodowym. Ponadto prowadzi 
projekty interkulturowe w różnych formatach: spotkania informacyjne, warsztaty, których celem jest 
przede wszystkim podniesienie kompetencji i poczucie własnej wartości u kobiet, warsztaty kreatywne, 
projekty kulinarne i artystyczne.

>> Więcej: box66berlin.com 

Box66
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Jest jedną z najstarszych organizacji społecznych Lipska i regionu podejmujących tematykę migrancką 
(rok założenia 1990). Członkami stowarzyszenia są zarówno imigranci różnych narodowości jak 
i niemieccy mieszkańcy Lipska. Zasadniczym celem działalności jest aby ludzie wywodzący się z różnych 
kultur lepiej się wzajemnie rozumieli i działali dzięki temu skuteczniej na rzecz dobra wspólnego. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, kulturalną, edukacyjną oraz doradczo-interwencyj-
ną, angażuje się w rozwiązywanie problemów na które natrafiają społeczności migrantów w Lipsku 
i regionie. Jest liczącym się akcjonariuszem lokalnej polityki społecznej i kulturalnej.  Jednym z sukcesów 
organizacji była realizacja przez władze Lipska postulatu utworzenia doradczej Rady ds. Migrantów 
przy Radzie Miejskiej Lipska.

>> Więcej: www.gfvv-leipzig.de

Gesellschaft für Völkerverständigung e.V. 
Towarzystwo na rzecz Wzajemnego Zrozumienia między Narodami

MusKnica e.V.

Stowarzyszenie z Bad Muskau założone w grudniu 2015 roku jest polsko-niemiecką inicjatywą przygra-
niczną, która ma zrzeszać wszystkie osoby zaangażowane we współpracę polsko-niemiecką i wspierać 
działania, które sprzyjają wzajemnemu poznaniu się na poziome regionalnym. Głównym obszarem 
pracy są projekty młodzieżowe.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu

Został powołany uchwałą Rady Gminy w lipcu 2015 roku, ale właściwa działalność ze względu na 
remont rozpoczęła się w styczniu 2016 roku. Realizuje obecnie dwa projekty dofinansowane 
z zewnątrz: program 1000 pierwszych dni dla zdrowia Fundacji Nutrica oraz z Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. W ramach działalności organizowane są kursy języka niemieckiego i angielskiego, 
zajęcia plastyczne, koncerty, wystawy, spotkania autorskie, ferie i półkolonie dla dzieci, kabarety. Swoim 
zasięgiem obejmuje gminę Trzebiel.
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Powstało 12 kwietnia 2012 roku w Brunszwiku. Jego celem jest pomoc polskim emigrantom w integracji 
ze środowiskiem niemieckim, czuwanie nad poprawą stosunków polsko-niemieckich i dbanie o to, by 
Polacy zasymilowali się i poczuli się pełnoprawnymi obywatelami. POLDEH pomaga polskim emigran-
tom w rozwiązywaniu problemów natury socjalnej, prawnej, jak i społecznej na terenie Brunszwiku 
i okolic, gdzie Polacy należą do najliczniejszej grupy społecznej posiadającej zagraniczne dowody tożsa-
mości. Stowarzyszenie oferuje pomoc miedzy innymi w następujących dziedzinach: poradnictwo 
rodzinne, prawne i socjalne, pomoc przy procedurach administracyjnych, w tłumaczeniach, przy wypeł-
nianiu wniosków, pomoc dotycząca problemów dzieci szkolnych, kurs języka polskiego dla dzieci 
i języka niemieckiego dla dorosłych. Wszystkie prowadzone porady odbywają się indywidualnie lub 
zbiorowo w języku polskim i są bezpłatne dzięki zaangażowanym pracującym charytatywnie specjali-
stom, wśród których znajdują się prawnicy, psycholodzy, lekarze, pracownicy socjalni, pedagodzy 
i tłumacze. POLDEH współpracuje także z Domem Kultur w Brunszwiku, reprezentując Polonię, a także 
niesie pomoc poza granicami Niemiec, obejmując patronat nad dwoma domami pomocy społecznej 
w Toporowie i Rokitnie.

>> Więcej: poldeh.cba.pl

POLDEH e.V. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomocy

Stowarzyszenie Polki w Berlinie jest organizacją non-profit skupiającą swoje działania na wsparciu 
rozwoju osobistego i zawodowego oraz integracji polskojęzycznych kobiet. Swoje działania realizuje 
poprzez szkolenia, warsztaty, wydarzenia, spotkania networkingowe, takie jak cykl spotkań „O sukce-
sach przy kawie” czy „Dziel się wiedzą i inspiruj”, a także informowanie z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych, m.in. „Poradnik Berlińczyka – Polki w Berlinie e.V”, „Kształcenie dla zdrowia i karie-
ry” oraz „Polki w Berlinie e.V.” na Facebooku. Wraz z grupą ekpertów oraz innymi organizacjami poza-
rządowymi stale współtworzy działania, debaty, programy mające na celu poprawę jakości procesów 
integracyjnych oraz funkcjonowania osób polskojęzycznych w Berlinie.

>> Więcej: www.polkiwberlinie.de 

Polki w Berlinie e.V.

IX

IX
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Jeden z czterech znajdujących się na terenie Niemiec polskich urzędów konsularnych właściwy do 
pomocy obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina, Brandenburgii, Saksonii, Turyngii, 
Saksonii Anhaltu, Meklemburgi Przedmorza. Właściwy do pomocy obywatelom polskim w sprawach 
paszportowych, wizowych, obywatelskich oraz prawnych.

>> Więcej: www.berlin.msz.gov.pl w zakładce „Informacje konsularne”

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie

Polub nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco!

IX IX
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      Sekretem udanego 
życia jest znalezienie 
tego, co jest nam 
przeznaczone do 
zrobienia, a następnie
zrobienie tego.

Henry Ford



X

Projekty zainspirowane współpracą 
z Polskim Centrum Kompetencyjnym

Akademia Młodego Polaka

Projekt promujący czytelnictwo i język polski wśród dzieci o polskich korzeniach. Projekt został sfinan-
sowany ze środków Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie. Jednym z pierwszych eventów 
realizowanych w ramach projektu będzie spotkanie poświęcone procesowi wydawania książek. Gość 
spotkania opowie m.in. o tym, jak, gdzie i po co powstają książki, skąd biorą się na nie pomysły, kto i jak 
je realizuje, co się z nimi dzieje po wydrukowaniu, dlaczego warto czytać, itp. Projekt ma służyć m.in. do 
motywowania rodziców do współtworzenia tzw. polskich półek w berlińskich bibliotekach, tj. działów 
poświęconych polskiej literaturze dziecięcej.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. S. Tischnera w Krakowie, 
w latach 2008–2015 zatrudniona w Małopolskim Instytucie Kultury, gdzie zajmowała się m.in. organiza-
cją i promocją wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą. Wcześniej pracowała dla Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiadając za promocję funduszy i programów dla przedsiębiorców, 
organizację wizyt studyjnych i współpracę międzynarodową oraz dla Agora S.A. jako koordynator lokal-
nego magazynu lifestylowego. Obecnie mieszka w Hamburgu, angażując się w działania na rzecz 
aktywizacji środowiska młodych, aktywnych zawodowo Polaków i promocji Polski.

Greta Gorgoń / Koordynacja projektu

X
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Prawnik i manager, mediator pozasądowy i sądowy w zakresie prawa rodzinnego wpisany na listę 
mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Stowarzysze-
nia Doradców Prawnych w Polsce (www.doradcyprawni.org) i Pełnomocnik tegoż na Niemcy. Przedsta-
wiciel Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie na Niemcy. Przedstawiciel Euro-
pejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie na Niemcy. Z zamiłowania organizator 
imprez kulturalnych (sztab WOŚP Berlin – manager ds. marketingu i reklamy; koncert charytatywny 
„Gramy dla” – główny organizator). Od 10 lat mieszka w Berlinie, gdzie z tęsknoty za polskim teatrem 
stworzyła w 2014 roku firmę Ewa Dmoch Artystycznie www.ewadmoch.eu i od tej pory berlińska Polo-
nia może oglądać w kinie Babylon w centrum Berlina spektakle na najwyższym poziomie cieszące się 
ogromną popularnością (m.in. Wielki Jubileuszowy Koncert 60-lecia Piwnicy Pod Baranami 25 września 
2016 roku). Inspiratorka projektu Akademia Młodego Polaka, gdzie kierowana będzie oferta dla dzieci 
z zakresu sztuki, designu i czytelnictwa. Jak mówi: „Sztuka daje dzieciom możliwość wejścia w inny świat, 
dlatego warto dać im możliwość częstego kontaktu z polską sztuką”.

>> Zgłoszenia: szkoleniadlapolakow@gmail.com

Ewa Dmoch / Wsparcie projektu

X
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Akademia Wspierania Dwujęzyczności

Projekt, którego organizatorem była Polska Rada Społeczna, a partnerami stowarzyszenie Kukuryku 
e.V., Interkulturowe Centrum Integracyjne dla Migrantek i ich Rodzin Box66 oraz stowarzyszenie 
Bürgerhaus. Projekt został sfinansowany ze środków Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie. 
W ramach Akademii odbyła się seria szkoleń prowadzonych w języku polskim i niemieckim skierowana 
do rodziców dzieci dwu- i wielojęzycznych. Podczas tych spotkań rodzice poszerzyli swoją wiedzę na 
temat rozwoju językowego dzieci, problemów i wyzwań wychowania dwujęzycznego. Akademia miała 
również na celu pogłębienie motywacji rodziców do pozostania wiernym swojemu językowi rodzimemu 
w rozmowach z dziećmi i wzmocnienie inspiracji do działań wspomagających dwujęzyczność. Była 
również okazją do wymiany doświadczeń między rodzicami. Planowana jest kolejna edycja Akademii 
Dwujęzyczności!

Absolwentka filologii polskiej, obroniła doktorat z zakresu językoznawstwa na Uniwersytecie Warszaw-
skim, studiowała również na Uniwersytecie Humboldtów i Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Prowadzi 
szkolenia dla tłumaczy i prawników z poprawnej polszczyzny i komunikacji oficjalnej. Lektorka języka 
polskiego jako obcego. Aktywnie zaangażowana w życie Polonii berlińskiej. Wiceprzewodnicząca stowa-
rzyszenia SprachCafé Polnisch, w którym współtworzy ofertę kulturalną i językową. Członkini networ-
ków działających na rzecz wspierania dwu- i wielojęzyczności, „LinguaPankow” oraz „Mit&füreinander 
Bildung – Eltern – Familie – Nachbarschaft”. Ekspertka Polskiego Centrum Kompetencyjnego ds. dwuję-
zyczności. W 2015 roku przy wsparciu Elżbiety Składanek oraz Olgi Tomickiej prowadziła Akademię 
Dwujęzyczności w Berlinie.

>> Zgłoszenia na spotkanie o dwu- i wielojęzyczności, które odbędzie się z dr Anną Mróz w ramach „Brunchu 
z kompetencjami” 12 listopada: dwujęzyczność@polskiecentrum.eu

Anna Mróz / Koordynacja projektu

X
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Berlin – moja droga ku Europie: polskie ślady w stolicy Niemiec

Projekt, na który pomysł powstał podczas brunchu zorganizowanego przez Polskie Centrum Kompe-
tencyjne przy Polskiej Radzie Społecznej w Berlinie a sfinansowany został ze środków Senatu Berlina 
w ramach tygodnia Unii Europejskiej w Berlinie. Projekt miał na celu pokazać, jak widzą Berlin i Berliń-
czyków Polacy, którzy w stolicy Niemiec znaleźli drugą ojczyznę, ale także ci, dla których Berlin był tylko 
stacją przejściową w dalszej drodze do Europy. Materiały nadesłane na konkurs w formie zdjęć 
i krótkich opisów ilustrowały ważne dla Polaków miejsca w Berlinie. Laureaci konkursu mieli okazję 
pokazać we współpracy z profesjonalnym przewodnikiem te ważne w ich życiu stacje innym – nie tylko 
polskim – uczestnikom wycieczek po mieście. Spacery odbyły się w Kreuzbergu, Pankow i śladami książ-
ki Magdaleny Parys pt. „Tunel”.

Inżynier biomedyk, absolwentka Politechniki Warszawskiej, w Niemczech od 1984 roku. W latach 1995-
–2004 aktywna w Radzie Rodziców przy Szkole Polskiej w Ludwigsburgu koło Stuttgartu. Od 2014 roku 
mieszka w Berlinie. Zaangażowana w projekty Polskiej Rady Społecznej, Polskiego Centrum Kompeten-
cyjnego i SprachCafé Polnisch. Z fascynacji Berlinem i z chęci poznania jego historii oraz specyfiki zaini-
cjowała i współorganizowała cykl spacerów „Berlin – moja droga ku Europie: polskie ślady w stolicy 
Niemiec”.

Anita Baranowska-Koch / Koordynacja projektu

Germanistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, w Berlinie na stałe od 2013 roku. Od 2015 roku 
współpracuje z Polskim Centrum Kompetencyjnym, Polską Radą Społeczną i SprachCafé Polnisch (Pan-
kow). Współautorka i współorganizatorka projektu „Berlin – moja droga ku Europie: polskie ślady 
w stolicy Niemiec”.

>> Kontakt: szkoleniadlapolakow@gmail.com

Anna Brzenska / Koordynacja projektu

X
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Praca na miarę kwalifikacji

Projekt polegający na identyfikacji profilu Polaka przyjeżdżającego po 2011 roku do Niemiec oraz 
problemów i potrzeb tej grupy docelowej. Został sfinansowany ze środków Wydziału Konsularnego 
Ambasady RP w Berlinie. W jego ramach odbyły się: szkolenie „Jak znaleźć pracę na miarę kwalifikacji 
w Polsce i w Niemczech”, które umożliwiło przekazanie wiedzy na temat instrumentów i narzędzi 
niemieckiego i polskiego rynku pracy, warsztat „Lobby pracownicze dla polskich organizacji pozarządo-
wych w Niemczech”, debata z udziałem naukowców oraz praktyków rynku pracy pt. „Nowi polscy 
migranci szansą niemieckiego rynku pracy?” oraz spotkanie pt. „Sukces Polek i Polaków za granicą, czyli 
jak dajemy sobie radę zawodowo w Berlinie”.

Doradca kariery i trener w Serwisie Kariery Międzynarodowej 8careers.eu. Ekspertka w dziedzinie 
rekrutacji i HR z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych przedsiębiorstwach w Chinach 
(2004–2010) i Niemczech (od 2010). Autorka poradnika „CV i profesjonalna aplikacja po niemiecku”. 
Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka ekonomii i kulturoznawstwa na Europejskim Uniwersyte-
cie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

>> Kontakt: szkoleniadlapolakow@gmail.com

Magdalena Maśluk-Meller / Ekspert projektu
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Spotkania dla kobiet w Polskim Centrum Kompetencyjnym przy Polskiej Radzie Społecznej

Projekt ma na celu umożliwić wymianę informacji oraz udział w warsztatach psychologicznych kobie-
tom, które chcą lepiej radzić sobie w codzienności poza granicami kraju. Ma działać jako grupa wspar-
cia, umożliwiać rozwój osobisty oraz dostęp do porad prawnych (prowadzony przez naszych prawni-
ków i doradców) oraz promować zdrowie psychiczne.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na co dzień 
w poradnictwie zawodowym jako job coach, udziela także porad związanych z poszczególnymi fazami 
rozwoju dzieci i nabywania umiejętności, popartych doświadczeniem w pracy w charakterze nauczycie-
la mianowanego.

>> Zgłoszenia: szkolenia.prs@gmail.com

Edyta Stahl / Koordynacja projektu

X
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Planowane kooperacje 
z Polskim Centrum Kompetencyjnym

Innowacyjne i modelowe rozwiązania zastosowane w Polskim Centrum Kompetencyjnym przy Polskiej 
Radzie Społecznej w Berlinie, doświadczenie oraz wymierne korzyści dla Polaków mieszkających 
w Niemczech przekonały do współpracy wymienione powyżej osoby oraz organizacje polonijne. 
Pragniemy, aby nasza działalność zwiększała swój zasięg, dlatego już dziś zapraszamy nowe podmioty 
do współpracy!

Planowana obecnie kooperacja:

Polonijny Magazyn publicystyczno-kulturalny ukazujący się bezpłatnie co dwa miesiące w Hesji, Bade-
nii-Wirtembergii, Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii. Twoje Miasto ma na celu poma-
gać Polakom w Niemczech w sprawach codziennych, odpowiadać na najczęściej zadawane pytania, 
reagować na nękające Polaków w Niemczech problemy, informować o wydarzeniach w regionie oraz 
przedstawiać ciekawych ludzi żyjących pośród nas. Magazyn ma być próbą otwarcia współpracy 
międzyregionalnej różnych środowisk polonijnych. W 2017 roku planowana jest współpraca medialna. 

>> Więcej: www.twojemiasto.eu

Magazyn Polonijny Twoje Miasto

XI
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Założone w roku 2006 stowarzyszenie działa w Hesji, przede wszystkim we Frankfurcie nad Menem. 
Angażuje się na rzecz integracji migrantów wspierając nowo przybyłych w odnalezieniu się w niemiec-
kiej/heskiej rzeczywistości. Wspiera w pokonywaniu trudności związanych z integracją społeczną 
i zawodową w Hesji – udziela informacji i porad natury społecznej, gospodarczej i prawnej, organizuje 
kursy języka niemieckiego dla dorosłych zwiększając szansę pozytywnej integracji zawodowej, udziela 
informacji na temat heskiego systemu szkolnego, pomaga w przezwyciężaniu barier edukacyjnych 
i psychologicznych. Jednocześnie dba o zachowanie polskich korzeni starej i młodej emigracji systema-
tycznie promując polski język i kulturę, bierze udział w międzynarodowych projektach kulturalno-oświa-
towych. Zdobywca „Europäisches Sprachensiegel 2013”.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma inicjatywami oraz instytucjami, np. ze stowarzyszeniem Deut-
sch-polnische Elterninitiative zur Förderung der Zweisprachigkeit czy Bundesvereinigung der Polni-
schlehrkräfte e.V. W 2016 roku (12.11., 10.12.) w ramach współpracy z Polskim Centrum Kompetencyj-
nym planujemy przeprowadzenie pilotażowo we Frankfurcie nad Menem poradnictwa indywidualnego 
z zakresu prawa pracy.

>> Więcej: polintegro.de

POLintegro – Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie 
ds. kultury i integracji e.V.

Wspólnota działająca w Darmstadt. W roku 2016 wspólnie z Konsulatem Generalnym z Kolonii przy 
wsparciu ks. Mikołaja Skóreckiego organizowano bezpłatne porady prawne w pomieszczeniach pleba-
nii. W przyszłości planowana jest w ramach Polskiego Centrum Kompetencyjnego wspólna organizacja 
szkoleń z obszaru prawa pracy, cywilnego, mieszkaniowego, ubezpieczeń oraz motywujących do zaan-
gażowania społecznego. Planowane szkolenia mają odbywać się raz na kwartał w salce przy Kościele 
w Darmstadt. Szkolenia będą miały na celu poprawę kompetencji Polaków, pomoc w poszukiwaniu 
pracy, informowanie w zakresie spraw społecznych i socjalnych.

>> Więcej: wspolnota-darmstadt.de

Polska Wspólnota Katolicka Darmstadt

INFORMATOR 2016 | Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie

polskiecentrum.eu / 61



XI

Towarzystwo od roku 2013 promuje polską kulturę i tradycję oraz sprzyja edukacji międzykulturowej. 
Daje możliwość spotkań i pielęgnowania tradycji z różnych regionów Polski. Celem stowarzyszenia jest 
wspieranie stosunków niemiecko-polskich w dziedzinie kultury, promowanie kultury, sztuki i nauki, jak 
również oświaty i wykształcenia, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, sportu oraz pomoc 
osobom potrzebującym. Organizuje poradnictwo pierwszego kontaktu dla osób potrzebujących 
wsparcia w odnalezieniu się w życiu społeczno-ekonomicznym w Münsterland.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma innymi organizacjami polonijnymi w regionie, w tym ze Zrze-
szeniem Prawników Polskojęzycznych w Niemczech. W 2017 roku planujemy organizację szkoleń 
i poradnictwa indywidualnego w Münster oraz w innych miastach w regionie. 

>> Więcej: www.polonia-muensterland.de

Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej 
„Polonez” w Münsterland

Stowarzyszenie Solidarni e.V. działa na terenie Monachium i w regionie Bawarii w zakresie informacji 
i wsparcia dla nowo przybywających migrantów. Za cel stawia sobie wsparcie Polaków oraz osób innych 
narodowości „w różnych sytuacjach życiowych”, aby pomóc im w problemach socjalnych. Swe działania 
w szczególności kieruje do kobiet. Wspiera integrację w Niemczech, działania mające na celu zachowa-
nie języka polskiego, tworzy wydarzenia kulturalne promujące kulturę polską w Bawarii. Stowarzyszenie 
zorganizowało cykl porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego, którego kontynu-
acja jest planowana we współpracy z Polskim Centrum Kompetencyjnym.

>> Więcej: www.solidarni.de 

Solidarni e.V.
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Polub nas na Facebooku!




