
“Chcę od niego odejść  
– i co dalej?” 
 
W konsekwencji rozstania czekają Cię 
materialne i prawne problemy. Jeszcze 
trudniej jest o decyzje w tych sprawach, jeżeli 
próbujesz się wyrwać ze związku, w którym 
dochodziło do użycia przemocy. 
 
W takim przypadku dobrze jest wiedzieć: 
 
Kto może mi pomóc w rozwiązywaniu 
problemów? 
Jakie mam prawa? 
Co się stanie z dziećmi? 
 
Szybkich i prostych odpowiedzi na te pytania 
udzieli Ci 
 

Poradnia i miejsce spotkań dla kobiet 
(Frauenberatungs- und Kontaktstelle) 

Robert-Koch-Str. 18 – 45879 GE 
 20 77 13 

 
W naszej poradni zwięźle i jak najprościej 
odpowiemy na ogólne pytania dotyczące 
nowej ustawy o ochronie przed przemocą 
oraz pytania dotyczące rozwodu i odejścia od 
partnera. Porad udziela się w każdy 
 
Wtorek, czwartek, piątek  
w godzinach od  9.00 do 12.00. 
 
Udzielamy również informacji o finansowych 
ulgach w razie podjęcia kroków prawnych. 
Nasze porady są bezpłatne i podlegają  
tajemnicy zawodowej. 
 

Z czego będę żyła ja i moje dzieci? 
 
Alimenty: 
Mąż ma wobec Ciebie obowiązek udzielenia 
informacji o swoich dochodach. 
Jeżeli sprawa alimentów nie jest jeszcze 
ostatecznie wyjaśniona (przez adwokata lub 
notarialnie), a Ty znajdziesz się w 
bodbramkowej sytuacji finansowej wyni-
kającej z użycia przemocy i rozstania, 
możesz zwrócić się do urzędu pracy (ALG II) 
lub urzędu socjalnego (Soziahilfe) o 
tymczasową pomoc. Urząd pracy / Urząd 
socjalny jest prawnie zobowiązany przyjąć i 
rozpatrzyć Twoje podanie o przyznanie 
pomocy socjalnej. 
 
 
Czy posiadasz własne konto? 
Jeżeli nie, załóż je! Będziesz wtedy mogła 
podać własny numer konta, aby przelewano 
na nie zapomogę socjalną i zasiłek na dzieci 
(Kindergeld). 
 
 
Jeżeli masz dzieci 
warto jest złożyć dla nich podanie o zaliczkę 
na alimenty (jest to możliwe tylko do 12 roku 
życia dziecka) oraz o zasiłek na dzieci 
(Kindergeld) zanim zwrócisz się z podaniem 
o zapomogę. 
 

 

Urząd pracy (Agentur für Arbeit)  
Urząd socjalny (Sozialamt) 
 
Zanim Agentur für Arbeit / Sozialamt przyzna 
zapomogę, zobowiązany  jest najpierw 
naliczyć dochód rodziny, czyli ile wynosi  
zaliczka alimentacyjna, zapomoga na dzieci 
oraz ewentualne alimenty. Agentur für 
Arbeit/Sozialamt musisz wiarygodnie 
poinformować o rozstaniu z partnerem. 
Pomocne w takim przypadku może być 
poświadczenie od adwokata/adwokatki. 
Należy pamiętać o tym, że zapomoga może 
zostać przyznana najwcześniej od dnia 
złożenia podania, nigdy wstecz! 
 

Weź ze sobą następujące dokumenty lub ich 
kopie na rozmowę do Agentur für Arbeit / 
Sozialamtu: 

- zaświadczenia o wszystkich do-
chodach 

- dowody osobiste, zaświadczenie o 
pobycie z urzędu dla obcokrajowców, 
ewentualnie potwierdzenie zameldo-
wania 

- umowę o wynajmie mieszkania 
- zaświadczenia o kosztach za wodę, 

prąd i ogrzewanie 
- wyciągi z konta z ostatnich trzech 

miesięcy 
- legitymację ubezpieczeniową oraz kartę 

podatkową 
- akty urodzenia, akt małżeństwa, 

świadectwa, kartę lub zaświadczenie 
kasy chorych (mimo rozstania jesteś 
nadal ubezpieczona przez męża) 
 

- ewentualnie książeczki  oszczędnoś-
ciowe oraz papiery wartościowe 

- umowy kredytowe oraz umowy o kupnie 
Przynieś również wyżej wymienione 
dokumenty na rozmowę w naszej Poradni. 
Możemy Ci pomóc wypełnić podanie o 
zaliczkę alimentacyjną (formularz otrzymasz 
w Poradni). 



 
Mieszkanie 
 
 
Dowiedz się jakie istnieją możliwości prawne, 
zanim zdecydujesz, czy wyprowadzić się z 
mieszkania, czy złożyć podanie o przepisanie 
mieszkania na Twoją wyłączność! 
 

Jeżeli postanowiłaś tymczasowo schronić się 
poza wspólnym mieszkaniem i nie chcesz w 
nim dalej mieszkać, możesz w przypadku 
niskich dochodów postarać się o zezwolenie 
na mieszkanie socjalne (WBS – 
Wohnberechtigungsschein). 
 
Pobierając zapomogę musisz szukać 
mieszkania o ustalonym metrażu oraz 
czynszu. Informacje na ten temat uzyskasz 
przez Agentur für Arbeit / Sozialamt lub w 
naszej Poradni. 
 

Ważne: w żadnym wypadku nie podpisuj 
umowy o wynajmie mieszkania bez 
wcześniejszego skontaktowania się z 
Agentur für Arbeit / Sozialamtem! 
 

Oferty mieszkaniowe znajdziesz między 
innymi w: 
 

- naszej poradni 
- ratuszu w Buer 
- lub poprzez ogłoszenia w prasie, np. 

w Stadtspiegel czy WAZ. 
 

Możesz się również zwrócić do spółdzielni 
mieszkaniowych. Adresy i informacje 
otrzymasz w naszej Poradni! 

 
Schronisko dla ofiar przemocy w 
rodzinie (Frauenhaus) 
 
Jeżeli musisz opuścić mieszkanie w wyniku 
użycia przemocy w domu, możesz znaleźć 
schronienie w schronisku dla ofiar przemocy 
w rodzinie. 
Chętnie udzielimy Ci informacji o tego typu 
schroniskach w Gelsenkirchen oraz w innych 
miastach. 
 
Schronisko dla ofiar przemocy w 

rodzinie (Frauenhaus) w 
Gelsenkirchen 

 
ma numer telefonu: 20 11 00. 

 
Prawa ojca wobec dzieci w przypadku użycia 
przemocy w rodzinie: 
W niewyjaśnionych przypadkach lub w 
sytuacji, kiedy dzieci padły ofiarą przemocy w 
rodzinie, sprawę praw rodzicielskich można 
prawnie ustalić jeszcze zanim dojdzie do 
rozwodu. 
 
Ważne: Jeżeli to możliwe, zanim opuścisz 
mieszkanie, postaraj się o zebranie 
wszystkich dokumentów wymienionych w 
punkcie “Agentur für Arbeit / Sozialhilfe”, a 
przynajmniej o ich kopie. Mogą one być 
bardzo użyteczne podczas rozmowy w 
naszej Poradni lub z adwokatem / 
adwokatką. Pomyśl o tym, aby zawczasu 
oddać kopie wyżej wymienionych 
dokumentów w ręce zaufanej osoby. Będzie 
to szczególnie wtedy pomocne, gdy po 
kolejnym ataku agresji ze strony partnera, nie 
będziesz go musiała prosić o wydanie 
dokumentów. 

 

Poradnia 
i miejsce spotkań dla kobiet 

 

Frauenberatungsstelle 
Robert-Koch-Str. 18 - 45879 GE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Rozwód - rozstanie 

 
 

Mieszkanie? 
 

Dzieci? 
 

Urząd socjalny? 
 

Praw a rodzicielskie? 
 

Praca? 
 
 

 0209 - 20 77 13 
 

Godziny urzędowania: 
Porad udziela się we: 
wtorki, czwartki, piątki 

w godzinach od  9.00 do 12.00. 
 

POLNISCH 


	Mieszkanie

