
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 
MIASTA BONNDORF

Wydział Spraw Obywatelskich chętnie wspomoże 
Państwa, jak również - w razie zaistnienia potrzeby - 
doradzi. Możemy doradzić i wspomóc w poniższych 
obszarach:

● zasiłek na dziecko i dodatek na dziecko
● dodatek rodzicielski
● usługi w zakresie edukacji i uczestnictwa
● zasiłek mieszkaniowy
● zabezpieczenie podstawowe
● wypłata zasiłku dla bezrobotnych II -
 zapomoga socjalna
● legitymacja osoby niepełnosprawnej

Można się do nas zwrócić w innych obszarach i 
tematach. Zawsze chętnie służymy pomocą!

Ratusz w Boonndorf-ie  
Martinstraße 8 
79848 Bonndorf w Schwarzwaldzie  
Tel.: 07703/9380-10 
buergerservice@bonndorf.de

Godziny urzędowania: 
Pon. - pt. 8.00 - 12.00 Uhr 
Pon. - śr. 14.00 - 16.00 Uhr 
Czw. 14.00 - 18.00 Uhr 

www.bonndorf.de

NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W 
VOLKSHOCHSCHULE (CENTRUM EDUKACJI)

Volkshochschule - VHS (Centrum 
Edukacji) oferuje regularne kursy 
języka niemieckiego. Oferta obejmuje:

● kursy wieczorowe dla początkujących i  
 zaawansowanych
● kursy języka niemieckiego we współpracy z  
 lokalnymi firmami
● kursy integracyjne
● język niemiecki dla potrzeb pracy

Terminy konsultacyjne są regularnie ogłaszane. 
Oczywiście można się również umówić na spotkanie z 
nami w dowolnym czasie.

VHS-biuro w Bonndorf-ie w Ratuszu 
Felix Schüle 
Martinstraße 8 
79848 Bonndorf w Schwarzwaldzie 
Tel.: 07703/9380-18 
boni@bonndorf.de

Miasto Bonndorf 
w Schwarzwaldzie 
Informacja wstępna dla 
nowych obywatelek i obywateli

NUMERY ALARMOWE
Pogotowie/Straż pożarna: 112
Policja: 110
Telefon alarmowy w przypadku ostrych zatruć w 
Freiburg-u: 0761/19240 
Poradnia pogotowia ratunkowego: 07703/298000
Dyżur lekarski: 116117
Transport chorych: 19222

Co powiemy zgłaszając nagły przypadek:
● Kto zgłasza?  ● Co się stało?
● Gdzie to się stało? ● Ile osób?
● Jakie obrażenia / zachorowania? Wydanie

polskie



POWITANIE

PRZEZ BURMISTRZA MIASTA BONNDORF 

W imieniu miasta Bonndorf, chciałbym Państwa 
serdecznie powitać w naszym miasteczku w „Misce 
Słońca“. Niezmiernie mi miło, że wybraliście Państwo 
Bonndorf jako miejsce swojego zamieszkania. 

Dla Państwa przyszłego życia tutaj, w naszym małym 
mieście z prawie 7000 tyś. mieszkańców, oferujemy 
Państwu zrównoważoną infrastrukturę oraz ciekawe 
współżycie społeczne. Szkoły, przedszkola, basen 
odkryty czy też biblioteka, to instytucje finansowane 
przez miasto, które są bardzo bliskie naszym sercom. 

Liczne miejscowe kluby są zawsze otwarte na nowych 
członków. Tam możecie Państwo rozwinąć swoje 
zainteresowania w dowolnym kierunku - czy to w 
sportowy, muzyczny, czy też kulturalny sposób. 

Bonndorf i jego okolice są osadzone w bardzo pięknym 
otoczeniu. Jeśli jesteście Państwo miłośnikami 
przyrody, nie musicie długo szukać. Już kilka metrów 
od progu własnego domu znajdziecie się na łonie 
natury - bez względu na to,  gdzie Państwo mieszkacie. 

Życzę Państwu, aby mogliście się tutaj w Bonndorf-ie 
dobrze osiedlić. My jako miasto dołożymy wszelkich 
starań, aby Państwa wspomóc. Skontaktujcie się z 
nami!

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt 
za pośrednictwem naszego Wydziału do Spraw 
Obywatelskich w Ratuszu. Pomożemy Państwu 
bezpośrednio lub skierujemy Państwa dalej.  Można 
się z nami skontaktować bezpośrednio w Ratuszu lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 07703/93800. 

Z życzliwością 
Wasz Michael Scharf 
Burmistrz Miasta Bonndorf

PIERWSZE KROKI W NOWYM MIEJSCU 
ZAMIESZKANIA 

BIURO DO SPRAW ZAMELDOWANIA 
Proszę udać się do Ratuszu do Wydziału Spraw 
Obywatelskich w pierwszych dniach Państwa pobytu u 
nas. 
W tym celu potrzebne są następujące dokumenty:
● dowód osobisty lub paszport  
● w przypadku zawartego małżeństwa: 
 akt małżeństwa (kopia wystarczająca) 
● w przypadku posiadania dzieci: 
 akt urodzenia dziecka
Po zarejestrowaniu miejsca zamieszkania otrzymacie 
Państwo zatwierdzenie rejestracji, które będzie stanowić 
potwierdzenie dla poszczególnych organów.

ZAŁOŻENIE KONTA BANKOWEGO 
W celu założenia konta bankowego, muszą Państwo 
posiadać numer identyfikacji podatkowej. Jednakże tą 
informację otrzymuje się  drogą pocztową z Federalnego 
Urzędu Głównego, po upływie około tygodnia, od 
momentu zameldowania w naszym Wydziale do Spraw 
Obywatelskich. W przypadku nieotrzymania niniejszego 
numeru po upływie w/w czasu, można się zwrócić do 
naszego biura z zapytaniem. Prosimy jednak zwrócić 
uwagę, że jest to możliwe dopiero po upływie tygodnia.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Koszty leczenia lekarskiego, pobytu w szpitalu czy leków 
pokrywają w Niemczech z reguły – do pewnego udziału 
własnego – kasy chorych. Z tego względu istotne jest 
posiadanie ustawowego lub prywatnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

MIESZKANIA 

Mieszkania do wynajęcia można znaleźć w ramach 
prywatnych ogłoszeń, które ukazują się w internecie, 
w gazetach lub w gazetce miejscowej „Bonndorfer 
Blättle“. Istnieje również możliwość złożenia wniosku 
do Spółdzielni Mieszkaniowej online, pod niniejszym 
adresem:
www.baugenossenschaft-bonndorf.de/media/files/
wohnungsbewerbung.pdf

INTEGRACJA W BONNDORF-IE

Celem naszych wysiłków integracyjnych jest 
zaangażowanie wszystkich osób z różnych środowisk, 
mieszkających legalnie na stałe w Niemczech. Imigran- 
tom należy zapewnić wszechstronne i równe 
uczestnictwo we wszystkich obszarach życia 
społecznego. 
Ażeby móc to uczestnictwo osiągnąć, rozpoczęła swoją 
działalność Komisja, zajmująca się intensywnie tematyką 
integracji. Osoby pracujące w tej Komisji, są osobami 
kontaktowymi dla obcokrajowców we wszystkich 
tematach, związanych z ich życiem tutaj w Bonndorf-ie.
Dla przykładu: udział w kursie języka niemieckiego, 
ubieganie się o pomoc finansową lub pytania dotyczące 
edukacji czy rynku pracy. 

Na czele Komitetu do Spraw 
Integracji stoi Pani Silvia Maier. 

W razie pytań lub sugestii, 
prosimy o kontakt za 
pośrednictwem Ratusza lub 
telefonicznie po numerem 
+49 151 21388173.

Prosimy o kontakt z nami - jesteśmy otwarci na Państwa 
potrzeby!


