
Immigration
Disability benefits

Disability benefits - 
Esperanto Polish
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek
dla niepełnosprawnych?

Peti kie vi povas trovi, se vi povas ricevi profitojn de invalideco

Estas la poŝmono imponibla? Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Disability benefits - 
Esperanto Polish
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek
dla opiekunów?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi
estas prizorgita?

Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?

Peti se vi devas esti rilatita al la persono, ke vi estas prizorgita por ricevi la poŝmonon

Kiom da horoj semajne mi devas flegi la
persono por esti elektebla peti la profitojn?

Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako
opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?

Peti kiom da horoj semajne, ke vi devas flegi la personon por esti elektebla por peti la profitojn

Estas la poŝmono imponibla? Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Jakie świadczenia dostanę?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn

Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la
persono, ke mi estas prizorgita?

Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby,
którą się opiekuję?

Peti se via poŝmono tuŝas la profitojn de la persono, ke vi estas prizorgita
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Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Czy mogę odwołać się od decyzji?

Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą
zmiany?

Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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