
POMOC Z UISZCZANIEM RACHUNKÓW ZA MEDIA 
Ta ulotka wyjaśnia, jakie formy pomocy są dostępne w zakresie 

pokrywania kosztów dostawy gazu, prądu i wody.

ZNIŻKA £140 WARM HOME DISCOUNT  
Jest to zniżka od rachunków za energię dla gospodarstw domowych o niskich 
dochodach. Skontaktuj się z dostawcą prądu lub zapoznaj się z jego witryną 
internetową w celu ustalenia, czy możesz wystąpić o przyznanie tego świadczenia. 
Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie, otrzymasz zniżkę £140 w okresie 
zimowym. 

NIŻSZE RACHUNKI ZA ENERGIĘ  
Większość gospodarstw domowych może wybrać firmę, od której kupuje gaz i prąd, 
choć może być konieczne uzyskanie zgody właściciela, jeśli wynajmujesz nieruchomość. 
Istnieje wielu różnych dostawców gazu i prądu, a każdy z nich oferuje inne ceny. 
Skorzystaj z narzędzia „price comparison” na witrynie Switched on Portsmouth, aby 
ustalić, która firma jest dla Ciebie najlepsza, lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać 
pomoc w porównaniu cen.  

RABATY OD RACHUNKÓW ZA WODĘ  
Nie możesz wybrać dostawcy wody, lecz jeśli masz niskie dochody, otrzymujesz 
świadczenia (benefity), masz potrzeby medyczne wiążące się z dodatkowym 
zapotrzebowaniem na wodę lub masz więcej niż 3 dzieci, możesz być w stanie wystąpić 
o rabat lub ustalenie górnego limitu rachunków za wodę. Skontaktuj się z dostawcą 
lub zapoznaj się z jego witryną internetową, aby uzyskać więcej informacji:  

Portsmouth Water (zaopatrzenie w wodę) pod nr 02392 499 666 

Southern Water (odprowadzanie zużytej wody) pod nr 0800 027 0363

POLISH



PROSIMY O KONTAKT Z ZESPOŁEM SWITCHED ON 
PORTSMOUTH W CELU UZYSKANIA POMOCY I PORAD 
W ZWIĄZKU Z PŁATNOŚCIAMI RACHUNKÓW. W RAZIE 

POTRZEBY MOŻEMY ZAARANŻOWAĆ POMOC TŁUMACZA. 

Telefon: 0800 260 5907
Internet: switchedonportsmouth.co.uk

Przewodnik opracowany przez Environment Centre (tEC) we współpracy z Radą Miasta 
Portsmouth 

Uwaga: opisane wyżej formy pomocy są dostępne na moment publikacji niniejszej ulotki 
(12/2021). Oferowane usługi mogą ulec zmianie – prosimy o kontakt z nami, jeśli potrzebna 

jest pomoc. 
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REJESTR USŁUG PRIORYTETOWYCH (PRIORITY 
SERVICES REGISTER) 

Jest to bezpłatna usługa dla każdego, kto szczególnie może potrzebować dodatkowej 
pomocy, np. jest przewlekle chory lub niepełnosprawny, ma bardzo małe dzieci lub starszych 
krewnych mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. Priority Services Register 
zapewnia pomoc w sytuacji nagłej, jak przerwa w dostawie prądu lub wody, oferuje 
informacje w zrozumiałym formacie i nie tylko. Aby dołączyć do tego rejestru, wystarczy 
wypełnić prosty formularz online. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE ULEPSZEŃ  
W DOMU 

Niewielkie zmiany, np. uszczelnienia przeciw przeciągom, mogą sprawić, że w domu 
będzie cieplej. Służymy poradami na temat prostych zmian, które możesz wprowadzić, 
aby przygotować się na zimę, a także o tym, jak zapobiegać powstawaniu kondensacji 
wilgoci oraz pleśni. Udzielamy także informacji o zapomogach w celu przeprowadzenia 
kosztowniejszych ulepszeń, np. montażu ogrzewania oraz izolacji. 


