Pouczenie
w sprawie wniosku o dopuszczenie do
kursu integracyjnego
na podstawie § 44 ustęp 4 Ustawy o prawie pobytu

Szanowna Pani, szanowny Panie,
jako cudzoziemiec przebywający legalnie i na stałe w Niemczech, wzgl. obywatel państwa
członkowskiego Unii Europejskiej może Pani/Pan, zgodnie z § 44 ustęp 4 Ustawy o prawie
pobytu, zostać dopuszczony(a) przez Urząd Federalny do udziału w kursie integracyjnym
(kursie językowym i orientacyjnym), jeśli na podstawie § 44 ustęp 1 Ustawy o prawie pobytu
nie jest Pani/Pan ustawowo uprawniona(y) do udziału w kursie.
Proszę przesłać wypełniony w całości wniosek w prawidłowo ofrankowanej kopercie do
właściwego oddziału Urzędu Federalnego.
Kurs językowy winien umożliwić Pani/Panu dostateczne opanowanie języka niemieckiego.
Ma to miejsce w przypadku, jeśli w niemieckim środowisku jest Pani/Pan w stanie
samodzielnie poradzić sobie językowo w życiu codziennym, łącznie z załatwianiem zwykłych
spraw urzędowych oraz prowadzić rozmowę adekwatną do Pani/Pana wieku i poziomu
wykształcenia, a także wypowiadać się pisemnie.
Kurs orientacyjny winien zapewnić Pani/Panu, obok wiedzy na temat życia codziennego,
również ogólną znajomość porządku prawnego, kultury oraz historii Niemiec.
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Na zakończenie kursu integracyjnego odbędzie się test końcowy. Od instytucji prowadzącej
kurs otrzyma Pani/Pan zaświadczenie z wynikiem ukończenia.
Dla obywateli krajów nie należących do Unii Europejskiej wystarczająca znajomość języka
niemieckiego oraz podstawowa znajomość porządku prawnego i społecznego, a także
warunków życiowych, stanowi m.in. warunek udzielenia bezterminowego pozwolenia na
pobyt (pozwolenia na osiedlenie się, zgodnie z § 9 Ustawy o pobycie). W przypadku
pomyślnego ukończenia kursu integracyjnego spełni Pani/Pan tą część warunków przyznania
pozwolenia na osiedlenie się, bez konieczności przedstawiania dalszych zaświadczeń.
Ponadto w przypadku pomyślnego ukończenia kursu minimalny okres oczekiwania na
nadanie obywatelstwa zostaje skrócony z ośmiu do siedmiu lat.
Proszę odwrócić

Wraz z potwierdzeniem o uprawnieniu do udziału w kursie otrzyma Pani/Pan, w przypadku
dopuszczenia do kursu integracyjnego, wykaz instytucji prowadzących kursy integracyjne w
regionie Pani/Pana miejsca zamieszkania.
Aby móc rozpocząć kurs integracyjny w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu, należy
zgłosić się z odpowiednim wyprzedzeniem do instytucji prowadzącej kurs. Przy dokonywaniu
zgłoszenia w instytucji prowadzącej kurs należy przedłożyć potwierdzenie o dopuszczeniu do
kursu integracyjnego.
Za udział w kursie integracyjnym (do 600 godzin kursu językowego oraz 30 godzin kursu
orientacyjnego) musi Pani/Pan, wzgl. osoba zobowiązana do utrzymywania Pani/Pana uiścić
na rzecz instytucji prowadzącej kurs opłatę pokrywającą część kosztów w wysokości 1,00
EUR za każdą godzinę lekcyjną.
Opłata ta odpada, jeśli pobiera Pani/Pan świadczenia zgodnie z Drugą Księgą Kodeksu
Socjalnego (tj. zasiłek dla bezrobotnych II), wzgl. zapomogę na utrzymanie zgodnie z
Dwunastą Księgą Kodeksu Socjalnego (tj. pomoc socjalną).
Osoba upoważniona do udziału w kursie, która zwolniona została z uiszczenia opłaty za kurs,
zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie Urząd Federalny, jeśli przestaną jej przysługiwać
te świadczenia.
Wniosek o zwolnienie z opłaty za kurs należy złożyć pisemnie do Urzędu Federalnego,
załączając dowód potwierdzający zasadność zwolnienia (kopię aktualnego zaświadczenia).
Wniosek ten można złożyć jednocześnie z wnioskiem o dopuszczenie do kursu
integracyjnego.
O ile to możliwe, wniosek ten należy złożyć jednak najpóźniej w momencie dokonywania
zgłoszenia w instytucji prowadzącej kurs. Instytucja prowadząca kurs udostępnia
odpowiednie formularze wniosków.
Ponadto musi Pani/Pan pokryć koszty udziału w teście końcowym.
Można jednak złożyć pisemny wniosek do Urzędu Federalnego o zwolnienie z tych kosztów.
Instytucja prowadząca kurs udostępnia odpowiednie formularze wniosków.

