Immigration
Disability benefits
Disability benefits - Applying
Polish

Esperanto

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de
zasiłek dla niepełnosprawnych?
invalideco?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Asking if allowance is not taxable

Estas la poŝmono imponibla?

Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers
Polish

Esperanto

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
dla opiekunów?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?

Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas
prizorgita?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance

Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por
opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
esti elektebla peti la profitojn?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the
benefits
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega
opodatkowaniu?
Asking if the allowance is taxable

Estas la poŝmono imponibla?

Jakie świadczenia dostanę?
Asking what benefits you will get

Kio profitojn mi ricevas?

Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Asking if the allowance affects other benefits

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
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Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby,
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke
którą się opiekuję?
mi estas prizorgita?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Asking if you can appeal against a decision

Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?

Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
zajdą zmiany?
Asking what you should do if your circumstances change
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