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Co to są kursy języka zawodowego? 

Kursy języka zawodowego to oferta nauki języków dla osób ze 
środowisk migracyjnych. Pozwolą Ci zwiększyć Twoje szanse na 
rynku pracy.

Kto może wziąć udział?

Imigranci, obywatele UE i Niemcy o pochodzeniu migracyjnym1, 
którzy

• potrzebują określonego poziomu językowego dla uznania 
kwalifikacji zawodowych lub dostępu do zawodu,

• kształcą się lub szukają ośrodka edukacji,

• są zarejestrowani jako osoby poszukujące pracy i / lub 
otrzymują zasiłek dla bezrobotnych,

• mają pracę i których znajomość języka niemieckiego jest 
niewystarczająca do opanowania codziennej rutyny pracy.

Jakie wymagania musisz dodatkowo spełnić?

• ukończony kurs integracyjny lub

• potwierdzona znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

1 osoby z niemieckim obywatelstwem, które same 
wyemigrowały do Niemiec lub których co najmniej jeden rodzic lub dziadkowie 
wyemigrowali do Niemiec.



Czego się nauczysz na kursach? 

W zależności od Twoich umiejętności językowych i potrzeb mo
żesz uczestniczyć w kursach podstawowych lub specjalistycznych.

-

 
Kursy podstawowe

przekazują znajomość języka niemieckiego, której po
trzebujesz w pracy zawodowej. Nauczysz się słownictwa, 
zwrotów i gramatyki, których potrzebujesz do komuni
kowania się w miejscu pracy.

-

-

uczą pisania zawodowych wiadomości e-mail i pism lub 
rozumienia tekstów, takich jak instrukcje obsługi.

poszerzą Twoją wiedzę, na przykład na temat rozmów 
kwalifikacyjnych lub umów o pracę i przygotują Cię 
optymalnie do życia zawodowego.

Dostępne są dwa kursy podstawowe:

• Poziom językowy B1 do B2

• Poziom językowy B2 do C1



Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne pogłębiają specjalistyczną wiedzę i są 
skierowane do

• Osób objętych procedurą uznania kwalifikacji zawodowych 
w dziedzinie opieki i medycyny.

• Osób, które potrzebują specjalistycznej znajomości języka 
niemieckiego w dziedzinie technicznej lub handlowej.

Oprócz tego dostępne są również specjalne kursy 
dla uczestników, którzy w kursie integracyjnym nie 
osiągnęli poziomu B1. Dzięki tym kursom nabędziesz 
umiejętności językowe na poziomie A2 lub B1.

Wszystkie kursy podstawowe i specjalistyczne można uzupełnić 
o programy Federalnej Agencji Pracy, które służą przygotowaniu 
zawodowemu.



Czy udział jest bezpłatny?

Osoby niepracujące uczestniczą w kursach języka zawodowego 
bezpłatnie.

Osoby pracujące z rocznym dochodem podlegającym 
opodatkowaniu

• w wysokości ponad 20 000 euro przy indywidualnym 
rozliczaniu podatku lub

• ponad 40 000 euro przy wspólnym rozliczaniu podatku

uiszczają opłatę. 
Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod adresem 
www.bamf.de/BSK

Koszty dojazdu zostaną zwrócone na wniosek, jeżeli
 

• mieszkasz w odległości większej niż trzy kilometry 
(najkrótsza droga dla pieszych) od miejsca kursu i 

• otrzymujesz świadczenia zgodnie z Kodeksem Praw Socjal
nych SGB II, SGB XII, świadczenia dla osób ubiegających 
się o azyl lub zasiłek na kształcenie zawodowe zgodnie z 
§ 56 SGB III lub masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych 
zgodnie z § 136 ust. 1 pkt 1 SGB III.

-

Czy podczas kursów zapewniona jest opieka nad dziećmi?

To zależy od miejsca. Twoja szkoła językowa może poinformo
wać Cię, jakie opcje opieki dla Twoich dzieci są dostępne na 
miejscu.

-

http://www.bamf.de/BSK


Po pomyślnym uczestnictwie

• będziesz mieć rozszerzone słownictwo z zakresu pracy i 
będziesz potrafił pewniej komunikować się w środowisku 
pracy. 

• będziesz znał wszystkie ważne pojęcia z zakresu zawodu, 
w którym chciałbyś pracować.

 
 

• poszerzysz swoją podstawową wiedzę z zakresu pracy i 
zawodu oraz poznasz specyfikę świata pracy w Niemczech. 

• będziesz mógł łatwiej znaleźć nową pracę lub lepiej 
wykonywać Twój dotychczasowy zawód.

• otrzymasz certyfikat potwierdzający osiągnięcie nowego 
poziomu językowego (od A2 do C1) lub potwierdzenie 
uczestnictwa.

• na wniosek Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców 
zwróci Ci w ciągu dwóch lat 50% poniesionych kosztów.



Jak się zarejestrować? 

Osoby niepracujące:

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w kursach języka 
zawodowego, skontaktuj się ze swoim konsultantem w agencji 
pracy Arbeitsagentur lub Jobcenter. 

Tam dowiesz się, które szkoły językowe oferują kursy języka 
zawodowego. Twój konsultant przyzna Ci prawo do uczestnictwa 
w kursie, który Ci odpowiada.

Osoby pracujące, praktykanci lub osoby objęte procedurą 
uznania kwalifikacji zawodowych:

Możesz skontaktować się bezpośrednio z Federalnym Urzę
dem ds. Migracji i Uchodźców (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge ). W tym celu wyślij wiadomość do oddziału 
właściwego dla Twojego kraju związkowego:

-

 

• Berlin, Brandenburgia, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia:  
Berlin (deufoe.berlin@bamf.bund.de)

• Badenia-Wirtembergia, Nadrenia-Palatynat, Kraj Saary:  
Stuttgart (deufoe.stuttgart@bamf.bund.de)

• Bawaria:  
Norymberga (deufoe.nuernberg@bamf.bund.de)

• Brema, Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, 
Dolna Saksonia, Szlezwik-Holsztyn:

 
  

Hamburg (deufoe.hamburg@bamf.bund.de)

• Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia:  
Kolonia (deufoe.koeln@bamf.bund.de)

mailto:deufoe.berlin@bamf.bund.de
mailto:deufoe.stuttgart@bamf.bund.de
mailto:deufoe.nuernberg@bamf.bund.de
mailto:deufoe.hamburg@bamf.bund.de
mailto:deufoe.koeln@bamf.bund.de
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