
Poradnie podlegają pod Stowarzyszenie

Bildungsvereinigung Arbeit und Leben 
Niedersachsen Management- und 
Führungsholding GmbH
Kierownik projektu/Dyrektor zarządzający: 
Maximilian Schmidt
Arndtstraße 20 • 30167 Hannover
+49 511 12105-50 • info@aul-nds.de

• czy Państwa umowa o pracę jest zgodna z pra-
wem?

• czy dostają Państwo wynagrodzenie oraz stawkę 
minimalną, które Państwu przysługują?

• w jaki sposób mogą Państwo dochodzić swoich 
praw i roszczeń?

• ile przysługuje Państwu urlopu?
• czy objęci są Państwo ubezpieczeniem społecz-

nym (m.in. zdrowotnym)?
• czy potrącenia z Państwa wynagrodzenia są 

uzasadnione?
• czy wypowiedzenie, które Państwo otrzymali jest 

prawomocne lub też czy podlegają Państwo usta-
wowej ochronie przed wypowiedzeniem?

• poradnictwo w naszych poradniach, w miarę moż-
liwości, na miejscu u Państwa, a także telefonicz-
ne lub drogą emailową

• objaśnianie Państwa praw i obowiązków jako pra-
cownika:cy lub osoby samozatrudnionej,

• udzielanie informacji dotyczących warunków pra-
cy, stawek minimalnych i zasad ustalania wysoko-
ści wynagrodzenia,

• pomoc i pośrednictwo w kontaktach z urzędami i 
innymi instytucjami,

• poradnictwo w rożnych językach, w tym po nie-
miecku, bułgarsku, angielsku, polsku, rumuńsku, 
hiszpańsku, węgiersku i po rosyjsku. Poradnictwo 
w innych językach jest możliwe z pomocą tłuma-
cza lub tłumaczki.

Niniejszy projekt jest fi nansowany przez

§

Doradzamy i pomagamy 
w sprawach dotyczących 
pracy w Dolnej Saksonii.

Oferujemy:

Nasze poradnictwo odbywa się w 
języku ojczystym, jest anonimowe, 
poufne i bezpłatne. 
Proszę się z nami skontaktować i 
umówić na termin.

Chcieliby Państwo wiedzieć...
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Chcieliby Państwo wiedzieć...Pochodzą Państwo z 
kraju członkowskie-
go Unii Europejskiej 
i pracują w Dolnej 
Saksonii? 

Mają Państwo pyta-
nia dotyczące Pań-

stwa pracy i nie wie-
dzą, do kogo zwrócić 

się o pomoc?

Nasze poradnie
Poradnia Hannover

Arndtstraße 20 • 30167 Hannover 
+49 511 12105-66 / -67 / -68 / -69    
hannover@beratungsstelle.mobi

Dr. Katarzyna Zentner
Mobil: +49 152 55991663

Paul-Octavian Idu 
Mobil: +49 152 55991687

Mireia Gomez
Mobil: +49 176 30189955

Karolina Aqabat
Mobil:+49 0159 06571788

Poradnia Oldenburg

Huntestraße 12 • 26135 Oldenburg 
+49 441 92490-13 / -21   
oldenburg@beratungsstelle.mobi

Daniela Reim
Mobil: +49 151 12344751

Nadezhda Manova 
Mobil: +49 151 70832693

Poradnia Lüneburg

Heiligengeiststraße 28 • 21335 Lüneburg 
+49 4131 927509-5 / -6   
lueneburg@beratungsstelle.mobi

Tanja Gole
Mobil: +49 157 81550859

Roza Tanka 
Mobil: +49 152 52786477

Poradnia Braunschweig

Gewerkschaftshaus Braunschweig 
Wilhelmstraße 5 • 38100 Braunschweig 
+49 531 60187900   
braunschweig@beratungsstelle.mobi

Mariya Krumova
Mobil: +49 157 52475576

Alicja Bartosik 
Mobil: +49 157 58266873

Poradnia Osnabrück

August-Bebel-Platz 1 • 49074 Osnabrück 
+49 541 33807-1812 / -1817   
osnabrueck@beratungsstelle.mobi

Evguenia Nedialkova
Mobil: +49 1590 6223176

Réka Roch 
Mobil: +49 1590 6223996
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