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Informacje o ofertach konsultacji  
i pomocy

Zabezpieczenie zaopatrzenia energią

Grozi państwu odłączenie zaopatrzenia energii? 
Proszę porozmawiać z usługodawcą, aby ustalić 
płatność w ratach lub w późniejszym terminie. 

To nie funkcjonuje? Prąd lub gaz został już 
odłączony i państwo nie mogą sobie sami  
pomóc? 
Być może zaległości związane z ceną energii mogą 
być pokryte pożyczką od miasta Essen.

Państwa najmodawca grozi natychmiastowym 
wypowiedzeniem z powodu zaległości czynszu? 
Grożąca utrata mieszkania może być ewentualnie 
powstrzymana przy pomocy pożyczki. 

Kontakt

Osoby otrzymujące zasiłek według SGB II:
JobCenter Essen
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Osoby otrzymujące zasiłek według SGB XII 
i inne osoby:
Amt für Soziales und Wohnen
Fachstelle Hilfen zum Wohnen
Steubenstraße 53
Telefon 0201 88-50172

Dalsze i stale aktualizowane informacje oraz 
szczegóły o usługach pomocy znajdą państwo na 
stronie:  
www.essen.de/energiekosten 

Aktualne informacje dla Essen:
www.essen.de/energieversorgung 
  
Przydatne wskazówki w celu oszczędzania energii:
www.essen.de/energiespartipps  

Pomoc w związku z wysokimi 
kosztami energiiPozostałe informacje
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Konsultacja w sprawach energii,  
wynajmu mieszkania, w kwestiach 
prawnych i długów

Czy państwo się niepokoją, że w danej sytuacji 
nie będą mogli opłacić rachunków za energię i 
wydatków na utrzymanie? 
Miejscowe wydziały konsultacji związków  
charytatywnych mogą państwu pomóc. Mogą się 
państwo zwrócić o pomoc do kolejnych placówek:

Centrala konsumencka 
Verbraucherzentrale Essen
Hollestraße 1
www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/essen 

usługa oszczędności energii 
EnergieSparService Essen
Am Krausen Bäumchen 132
www.neue-arbeit-essen.de/dienstleistungen/ 
energiesparservice 

pomoc dłużnikom
Schuldnerhilfe Essen
Holsterhauser Platz 2
www.schuldnerhilfe.de 

Pierwsze informacje  
otrzymają państwo tutaj: 

Begegnungszentren 
der Stadt Essen
www.essen.de/begegnungszentren  

Zentren 60plus
www.essen.de/60plus

Proszę się nie krępować sprawdzenia, czy mają 
państwo prawo do finansowej pomocy, szczególnie 
w obecnej sytuacji. Możliwe, że mogą państwo 
otrzymać świadczenia takie jak dopłata do 
mieszkania lub dopłaty socjalne (według przepisów 
SGB II i SGB XII).

pieniądze na mieszkanie (Wohngeld)
Wohngeld czyli pieniądze na mieszkanie są dopłatą, 
która pomaga najemcom lub właścicielom mieszkań  
w ponoszeniu kosztów związanych z mieszkaniem. 
Dopłata ta z zasady nie musi być zwracana.  
Automatyczny kalkulator, tzw. Wohnrechner NRW, 
pomoże państwu wyliczyć wysokość świadczenia i 
złożyć odpowiedni wniosek: 
https://www.wohngeldrechner.nrw.de 

Świadczenia według SGB II oraz SGB XII
Jeśli dochody w państwa gospodarstwie domowym 
trwale nie wystarczają na utrzymanie, mogą państwo 
mieć ewentualnie prawo do świadczeń według SGB II 
Arbeitslosengeld II (zasiłek dla bezrobotnych II,  
Bürgergeld) lub według SGB XII (n. p. podstawowe  
zabezpieczenie na starość). Świadczenia te obejmują 
między innymi koszty wynajmu i ogrzewania. 
Świadczenia mogą być też przyznane także w  
przypadku posiadania dochodów. 
Automatyczny kalkulator Caritasu pomoże państwu  
już w pierwszej fazie obliczyć możliwą wysokość 
świadczenia: 
https://www.caritasnet.de/alg2/rechner/

Pomoc w przypadku wysokich opłat rozliczeniowych 
za ogrzewanie
Posiadają państwo niskie dochody albo otrzymują 

Wohngeld (dopłatę do mieszkania)? Nie otrzymują 
jednak państwo regularnych świadczeń z JobCenter  
Essen ani od urzędu Amt für Soziales und Wohnen?
W takim przypadku mogą państwo także otrzymać 
jednorazową dopłatę do państwa opłaty  
rozliczeniowej za ogrzewanie (według SGB II lub  
SGB XII).

Świadczenia według SGB II:
JobCenter Essen 
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Świadczenia według SGB XII:
Amt für Soziales und Wohnen
Steubenstraße 53
45138 Essen

Proszę sprawdzić państwa prawo 
do finansowej pomocy! Kontakt
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