Porady
związane
z prawem
pracy
Polnisch

Pracują Państwo w
Berlinie i okolicy? Mają
Państwo zapytania
dotyczące:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umowy o pracę
wynagrodzenia
wypowiedzenia
urlopu
wypadku przy pracy
ochrony macierzyńskiej /
urlopu wychowawczego
delegowania
pracy tymczasowej
pracy sezonowej
pracy na tzw. Minijob
pozornej działalności gosp. /
działalności gosp
pracy na czarno

Konsultacje są anonimowe i
niezależne od kraju pochodzenia
czy prawa do pobytu.

Das BEMA wird gefördert von der
Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales, Träger ist Arbeit
und Leben Berlin-Brandenburg DGB/
VHS e.V., mit Unterstützung durch
den DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg.

Doradzamy i udzielamy
wsparcia nieodpłatnie
w wielu językach.
Zapraszamy do nas!
niemiecki, angielski, polski, rosyjski
Tel. +49 (0) 30 5130 192 79
fijarczyk@berlin.arbeitundleben.de
Godziny przyjęć oraz dalsze informacje
znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej: www.bema.berlin
Facebook: @BeratungBEMA

Porady dla ofiar wyzysku pracy, pracy
przymusowej, handlu ludźmi
Tel. +49 (0) 30 5130 192 76
smasal@berlin.arbeitundleben.de

Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit BEMA
Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg DGB/VHS e.V.
Kapweg 4, 13405 Berlin
(parter)

Porady
związane z
prawem
socjalnym i
pobytowym
Polnisch

Żyją Państwo w Berlinie
i okolicy? Mają Państwo
zapytania związane z
prawem socjalnym i
pobytowym:
• zasiłku dla bezrobotnych ALG I
• zasiłku HARTZ IV (sankcje,
świadczenia, naliczenia)
• świadczeń podstawowych
(Grundsicherung)
• ustawy azylowej
• spraw rentowych i emerytalnych
• ubezpieczeń zdrowotnych
pielęgnacyjnych
• niepełnosprawności
• spraw dotyczących prawa
pracy i pobytu powiązanych
z powyższymi tematami

Konsultacje są anonimowe i
niezależne od kraju pochodzenia
czy prawa do pobytu.

Das BEMA wird gefördert von der
Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales, Träger ist Arbeit
und Leben Berlin-Brandenburg DGB/
VHS e.V., mit Unterstützung durch
den DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg.

Doradzamy i udzielamy
wsparcia nieodpłatnie
w wielu językach.
Zapraszamy do nas!
niemiecki, angielski, polski, rosyjski
Tel. +49 (0) 30 5130 192 81
waldek@berlin.arbeitundleben.de
Uprzejmie prosimy o ustalenie terminu
konsultacji. Godziny przyjęć oraz dalsze
informacje znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej: www.bema.berlin
Facebook: @BeratungBEMA

Specjalistyczny serwis dotyczący
świadczeń ALG II (HARTZ IV)
niemiecki, angielski
Tel. +49 (0) 30 5130 192 82
eschke@berlin.arbeitundleben.de

Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit BEMA
Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg DGB/VHS e.V.
Kapweg 4, 13405 Berlin
(parter)

