
Co należy zrobić w przypadku utraty pracy z powodu koronawirusa? 

Ze względu na pandemię koronawirusa może obecnie dochodzić do wypowiedzeń czy pracy w 
skróconym wymiarze czasu pracy. 

Mają Państwo różne możliwości, aby zabezpieczyć swoje utrzymanie w przypadku braku pracy lub 
niskich dochodów, jeśli nie będą Państwo mogli od razu znaleźć nowej pracy: 

Świadczenie Adres Dane kontaktowe 
Zasiłek dla 
bezrobotnych I (ALG I) 

Agentur für Arbeit (Agencja 
Pracy), 
Langer Weg 9b, 
33332 Gütersloh 

0521 / 587 5000 
0800 / 4 5555 – 00 
 
https://www.arbeitsagentur.de 

Warunek = Co najmniej 12 miesięcy przed zarejestrowaniem jako bezrobotny/-a zatrudnienie 
podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w okresie 30 miesięcy. 
 
Dodatek do zasiłku 
rodzinnego (KiZ) & 
zasiłek rodzinny 

Familienkasse (Kasa 
Rodzinna) Bielefeld, 
Werner-Bock-Str. 8, 
33602 Bielefeld 

0800 / 4 5555 – 30 
 
https://www.arbeitsagentur.de 

Warunek = Dochód Państwa rodziny wynosi co najmniej 900 euro (pary) względnie 600 euro (osoby 
samotnie wychowujące) i otrzymują Państwo zasiłek rodzinny. 
 
Zasiłek mieszkaniowy Zasiłek mieszkaniowy to pomoc państwa w ponoszeniu kosztów czynszu 

lub wydatków mieszkaniowych (dla właścicieli korzystających z lokalu 
mieszkalnego we własnym zakresie). W przypadku jakichkolwiek pytań 
dotyczących ustalenia osobistego prawa do zasiłku mieszkaniowego 
należy się zwrócić do właściwego urzędu zajmującego się wypłatą zasiłku 
mieszkaniowego w miejscu zamieszkania. Państwa ratusz może Państwu 
pomóc. 

Warunek = Dochody wszystkich osób mieszkających w gospodarstwie domowym nie wystarczają do 
pokrycia kosztów mieszkania i utrzymania. 
 

Jeśli nie przysługuje Państwu prawo do tych świadczeń lub prawo to jest ograniczone, wówczas może 
wchodzić w rachubę prawo do zasiłku dla bezrobotnych II (ALG II). 

Prosimy zwrócić uwagę: 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych II (ALG II) przysługuje w pierwszej kolejności osobom, które 
nie mogą zapewnić swojego utrzymania poprzez pracę. Muszą Państwo w pełnym wymiarze 
czasu pracy wykorzystywać swoją siłę roboczą w celu zapewnienia utrzymania i zasadniczo 
każda oferta pracy musi zostać przyjęta (por. §§ 2, 10 Kodeksu socjalnego (SGB) II). 
 

Jeśli będzie konieczne złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych II (ALG II) i zechcą Państwo 
najpierw skontaktować się z nami, wówczas prosimy zadzwonić na następujący numer telefonu: 
 
Miejsce zamieszkania Dane kontaktowe 
Gütersloh, Schloß Holte-Stukenbrock, Verl i 
Harsewinkel 

05241 / 85 4409 
05241 / 85 4402 

 
Rheda-Wiedenbrück,  
Herzebrock-Clarholz, Rietberg, 
Langenberg 

 
05241 / 85 4911 

 
Halle/Westf., Werther, Borgholzhausen, 
Versmold i Steinhagen 

05241 / 85 4832 

  
 
Dalsze informacje znajdą Państwo pod: 
https://www.kreis-guetersloh.de/themen/jobcenter-kreis-guetersloh/  
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2  

Polnisch


