
 

 

IQ Flex 2020 - Oferta doradcza IQ Netzwerk Sachsen dopasowana do aktualnej sytuacji 
 

Dla: Małych i średnich przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność na własny rachunek, 
 osób wykonujących wolny zawód 

Jak przeprowadzić moją firmę przez ten kryzys? 
 Gdzie można znaleźć jasne informacje na temat zasiłku dla bezrobotnych I i II [niem. ALG I, ALG II]  

oraz pracy w niepełnym wymiarze godzin [niem. Kurzarbeit]? 
 Jakie mam obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników zagranicznych? 
 Kto oferuje bezpłatne analizy firm i prognozy rentowności? 
 Jaka pomoc finansowa jest dostępna i jak ją uzyskać? 
 Jak w tej chwili mogę zmienić swoją ofertę? Jakie alternatywy zawodowe dostępne  

są dla moich wcześniejszych kwalifikacji? 
 

Tutaj można uzyskać odpowiedzi: SPECJALISTYCZNE CENTRUM INFORMACYJNE DS. IMIGRACJI   
                   [niem. FACHINFORMATIONSZENTRUM ZUWANDERUNG] 

Region Drezna:  0351/ 475 31 01 lub fizu-dresden@exis.de 
Region Lipska:  0341/ 580 88 20 20 lub fizu-leipzig@exis.de 
Region Chemnitz: 0371/ 52 02 71 74 lub fizu-chemnitz@exis.de 

 

Dla: Pracowników, osób zatrudnionych, stażystów, studentów, praktykantów 
Jakie mam prawa i obowiązki w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę i pracy  
w niepełnym wymiarze godzin? 
 Gdzie mogę uzyskać bezpłatną poradę w zakresie prawa pracy? 
 Jakie wsparcie przysługuje mi w przypadku rozwiązania umowy o pracę i skróconego  

czasu pracy? 
 Jakich terminów muszę przestrzegać? 

 

Tutaj można uzyskać odpowiedzi: UCZCIWA INTEGRACJA [niem. FAIRE INTEGRATION] 
Regiony Drezna, Lipska, Chemnitz:  0341/ 71 00 50 (Przekierowanie do danego regiou) 

 lub faire-integration@arbeitundleben.eu 
 

Dla: Osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji, uczestników działań dostosowawczych,  
 kursów językowych i szkoleń 

Jak mogę kontynuować naukę w czasie gdy życia publiczne jest ograniczone? 
 Jakie są możliwości nauki online?  
 Kto skieruje mnie na istniejące czynności szkoleniowe i kwalifikacyjne / jak mogę się  

tam zarejestrować? 
 Jak mogę to opłacić? 
 

Co dzieję się z uznaniem mojego dyplomu ukończenia szkoły lub studiów w czasie gdy  
życie publiczne jest ograniczone? 
 Kto doradzi mi w sprawie procedury uznawania kwalifikacji? 
 Jak będzie teraz kontynuowana moja procedura uznawania kwalifikacji? 
 Czy mogę w tej chwili wziąć udział w działaniach dostosowawczych? 

 

Tutaj można uzyskać odpowiedzi: Centrum informacji i doradztwa na saksońskim rynku pracy [niem. IBAS] 
Region Drezna:  0351/ 43 70 70 40 
Region Lipska:  0341/ 580 88 20 20 lub dla wszystkich regionów: anerkennung@exis.de 
Region Chemnitz:  0371/ 52 02 05 92  


