
Centrum Języka Niemieckiego Republiki Austrii 

Godziny otwarcia biura kursów: 

Österreich Institut Polska 

Jak do nas dotrzeć?

poniedziałek – piątek 10:00–19:00 

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa 

tel. +48 22 / 331 91 36 , +48 22 / 331 91 99 

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa 


tel. +48 22 / 331 91 36 , +48 22 / 331 91 99 

warszawa@oei.org.pl 

www.warszawa.oei.org.pl

warszawa@oei.org.pl 

www.warszawa.oei.org.pl

Metro M1, M2 stacja Świętokrzyska 

Österreich Institut został powołany przez Rząd 
Republiki Austrii w celu wspierania nauki języka 
niemieckiego za granicą. Co roku w kursach 
językowych uczestniczy ponad 11 tys. osób 

w naszych 10 europejskich ośrodkach. 

Oferujemy różnorodne kursy na wszystkich 
poziomach, kursy specjalistyczne, dla dzieci 

i młodzieży, jesteśmy także centrum egzaminacyjnym 
ÖSD oraz EBC*L. 

W naszej ofercie znajdują się także kursy 
niemieckiego dla firm, idealnie dopasowane do 
potrzeb danej firmy, oraz kursy indywidualne.

czerwiec – wrzesień 2021 


www.warszawa.oei.org.pl 

Österreich Institut Polska 

Kontakt

ÖSTERREICH INSTITUT ZAPISY i OPŁATY 

WAKACYJNE 
KURSY

Numer konta:

Nazwa banku: mBank S.A.

22 1140 1010 0000 2858 6200 1001



wszystkie poziomy / 52 godziny lekcyjne wszystkie poziomy / 60 godzin lekcyjnych

cały poziom A1: 

cały poziom A2: 

konwersacje z elementami gramatyki 

wszystkie poziomy / 52 godziny lekcyjne

Cena: 1330 / 1300 PLN 
maks. 10 osób 

Cena: 1460 / 1400 PLN 
maks. 10 osób 

Cena: 2800 / 2660 PLN 
od 2 do 6 osób

Cena: 2950 / 2800 PLN 
od 2 do 6 osób

Cena: 800 / 750 PLN 
maks. 7 osób 

poziomy B i C / 24 godziny lekcyjne 

32 godziny lekcyjne + certyfikat ÖSD 

30 godzin zegarowych + certyfikat ÖSD 

Cena: 1460 / 1400 PLN 
maks. 8 osób 

√ 

√ 

√ 

od 6 lipca do 17 sierpnia 


od 10 sierpnia do 21 września 


od 2 września do 14 października 


√ od 28 czerwca do 6 października

√ 

√ 

√ 

√ 

od 8 lipca do 26 lipca


od 29 lipca do 16 sierpnia 


od 19 sierpnia do 6 września 


od 9 września do 27 września 


√

√ 

√ 

 od 22 czerwca do 15 lipca 


od 27 lipca do 19 sierpnia


od 31 sierpnia do 23 września

√ 

√ 

√ 

od 21 czerwca do 22 lipca 


od 2 sierpnia do 2 września


od 6 września do 7 października 

√ 

√ 

√ 

√ 

od 30 czerwca do 16 lipca 


od 21 lipca do 6 sierpnia 


od 11 sierpnia do 27 sierpnia 


od 6 września do 22 września

wieczorem   
wt./czw. 17:50–21:00 

rano    
pon./śr. 07:00–08:30 

wieczorem 
pon./śr./czw. 17:50–20:15

wieczorem 
wt./czw. 17:50–21:00

wieczorem 
pon./śr./czw. 18:00–20:00

przed południem    
pon.–pt. 10:00–13:00

NIEMIECKI na co dzień  
w 7 tygodni / online

NIEMIECKI na co dzień  
/ online

NIEMIECKI NAJSZYBCIEJ  
W WARSZAWIE! / online

. ..sprint

NIEMIECKI na językach 
/ online oraz w Instytucie

NIEMIECKI na co dzień  
w 3 tygodnie / w Instytucie
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4. 

2. 


