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هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia
społecznego, zanim zacznę pracę?

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Jestem ___________________ .

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف zatrudniony/a

نوع الحالة المهنية

غير موظف bezrobotny/a

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال przedsiębiorcą

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي osobą pracującą na własny rachunek /
samozatrudniony/a

نوع الحالة المهنية

متدرب praktykantem/praktykantką

نوع الحالة المهنية
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متطوع wolontariuszem/wolontariuszką

نوع الحالة المهنية

مستشار doradcą

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny
strzelec/freelancer.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل
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ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Mam umowę ___________.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل o pracę na pełny etat

نوع العقد

دوام جزئي o pracę w niepełnym wymiarze godzin

نوع العقد

لمدة محدودة (o pracę) na czas określony

نوع العقد

دائم (o pracę) na czas nieokreślony

نوع العقد

موسمي o pracę sezonową

نوع العقد
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متى سأحصل على شيك الراتب؟ Kiedy będę dostawać wypłatę?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.

طلب استراحة

إجازة امومة urlop macierzyński

نوع االستراحة

إجازة أبوة urlop ojcowski

نوع االستراحة

إجازة مرضية chorobowe

نوع االستراحة

أيام عطلة kilka dni urlopu

نوع االستراحة

Werk - 
Arabisch Pools

أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o
opodatkowaniu.

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do
pomocy z moim zeznaniem podatkowym.

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

السؤال عن الوقت النهائي إلرسال عائدات الضرائب الخاصة بك
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هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات
الضرائب في الوقت المحدد؟

Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?

السؤال إن كان هناك عقوبات إن لم ترسل عائدات الضرائب في الوقت المحدد

من سيعلمني___________________
___؟

Kto poinformuje mnie ______________?

السؤال عن الشخص الذي سيعلمك إن كنت مؤهال للحصول على إعادة دفعة أو إن كان عليك دفع المزيد من الضرائب

كم مبلغ اإلعادة ile wynosi mój zwrot podatku

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب czy muszę zapłacić dopłatę podatku

خيار إعادة الضربية
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