POLISH

Wymagania w zakresie pobytu w
odniesieniu do płatności dla rodzin
Osoby znajdujące się w posiadaniu wiz typu partner provisional lub interdependency visa, gdy
znajdują się czasowo poza granicami Australii z uznanych przyczyn, mogą otrzymywać płatności
wyszczególnione poniżej:




Family Tax Benefit
Parental Leave Pay lub Dad and Partner Pay lub
Double Orphan Pension.

Natomiast osobom w posiadaniu wiz typu temporary protection visa nie przysługują płatności, gdy
znajdują się one poza granicami Australii z jakichkolwiek przyczyn.

Family Tax Benefit
Aby kwalifikować się do otrzymywania Family Tax Benefit Part A i Part B, musisz spełniać
wymagania w zakresie pobytu. Musisz mieszkać w Australii oraz:





mieć obywatelstwo australijskie
mieć wizę stałego pobytu
posiadać wizę typu special category visa lub
mieć wizę tymczasową określonego typu, np. partner provisional, interdependency lub temporary
protection visa.

Twoje dziecko też musi spełnić wymagania w zakresie pobytu lub mieszkać razem z tobą.
Musisz spełniać wymagania w zakresie pobytu przez cały czas otrzymywania tej płatności.

Paid Parental Leave scheme
Aby kwalifikować się do otrzymywania Parental Leave Pay, musisz spełniać wymagania w zakresie
pobytu od dnia urodzenia dziecka lub przekazania go pod twoją opiekę, do dnia ostatniej
płatności.
Aby kwalifikować się do otrzymywania Dad and Partner Pay, musisz spełniać wymagania w
zakresie pobytu na każdy dzień objęty płatnością.
Gdy urodzi ci się dziecko lub zostanie ono przekazane pod twoją opiekę, musisz mieszkać w
Australii oraz:
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mieć obywatelstwo australijskie
mieć wizę stałego pobytu
posiadać wizę typu special category visa lub
mieć wizę tymczasową określonego typu, np. partner provisional, interdependency lub temporary
protection visa.

Parenting Payment
Aby kwalifikować się do otrzymywania Parenting Payment, musisz spełniać wymagania w zakresie
pobytu. Musisz być mieszkańcem Australii oraz musisz:



mieszkać już w Australii przez okres lub okresy obejmujące w sumie 104 tygodni lub
być zwolnionym od tego warunku — np. jesteś uchodźcą lub stałeś się samotnym rodzicem w czasie
swego ostatniego pobytu w Australii.

Musisz także spełniać wymagania w zakresie pobytu w dniu złożenia wniosku oraz przez cały czas
otrzymywania tej płatności. Zwykle musisz być fizycznie obecny w Australii w dniu złożenia
wniosku.
Jeśli mieszkałeś lub pracowałeś w kraju, z którym Australia ma międzynarodowe porozumienie o
zabezpieczeniu społecznym, może to ci pomóc w spełnieniu wymagań w zakresie pobytu.

Carer Allowance
Aby kwalifikować się do otrzymywania Carer Allowance, musisz spełniać wymagania w zakresie
pobytu. Ty i osoba, którą się opiekujesz, musicie:




mieszkać w Australii
spełniać wymagania w zakresie pobytu przez cały czas otrzymywania tej płatności oraz
być fizycznie obecnymi w Australii w dniu złożenia wniosku.

Double Orphan Pension
Aby kwalifikować się do otrzymywania Double Orphan Pension, musisz spełniać wymagania w
zakresie pobytu. Musisz mieszkać w Australii oraz:





mieć obywatelstwo australijskie
mieć wizę stałego pobytu
mieć wizę typu special category visa lub
mieć partner provisional, interdependency, albo temporary protection visa.

Twoje dziecko też musi spełnić wymagania w zakresie pobytu lub mieszkać razem z tobą.
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Musisz spełniać wymagania w zakresie pobytu przez cały czas otrzymywania tej płatności.
Jeśli mieszkałeś lub pracowałeś w kraju, z którym Australia ma międzynarodowe porozumienie o
zabezpieczeniu społecznym, może to ci pomóc w spełnieniu wymagań w zakresie pobytu.

Dalsze informacje
Po dalsze informacje:





odwiedź witrynę humanservices.gov.au/families
odwiedź witrynę humanservices.gov.au/yourlanguage, gdzie możesz czytać, słuchać lub oglądać
wiadomości w innych językach
zadzwoń pod numer 131 202, aby porozmawiać z kimś w swoim języku lub
odwiedź service centre.

Uwaga: rozmowy z telefonów domowych w całej Australii z numerami zaczynającymi się od „13"
naliczane są według stałej taryfy. Taryfa ta może być różna od kosztu rozmowy miejscowej, a także
różnić się w zależności od dostawcy usług telekomunikacyjnych. Rozmowy z telefonów domowych
z numerami zaczynającymi się od „1800" są bezpłatne. Opłaty za rozmowy z telefonów
publicznych i komórkowych mogą być naliczane po wyższej taryfie i zależeć od długości
połączenia.
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ENGLISH

Residency requirements for family
payments
Holders of partner provisional or interdependency visas may receive the payments listed below if
they are temporarily outside Australia for an approved reason.




Family Tax Benefit
Parental Leave Pay or Dad and Partner Pay, or
Double Orphan Pension.

However, holders of temporary protection visas cannot receive payments while outside Australia
for any reason.

Family Tax Benefit
To be eligible for Family Tax Benefit Part A and Part B, you must satisfy residency requirements.
You must be living in Australia and:





have Australian citizenship
hold a permanent visa
hold a special category visa, or
hold a certain temporary visa type, for example a partner provisional, interdependency or
temporary protection visa.

Your child must also meet the residency requirements or be living with you.
You must continue to meet the residency requirements for as long as you get this payment.

Paid Parental Leave scheme
To be eligible for Parental Leave Pay you must satisfy the residency requirements from the date
your child is born, or comes into your primary care, until the last day of your payment.
To be eligible for Dad and Partner Pay you must meet the residency requirements for each day you
receive the payment.
When your child is born or comes into your primary care, you must be living in Australia and:




have Australian citizenship
hold a permanent visa
hold a special category visa
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hold a certain temporary visa type, for example a partner provisional, interdependency or
temporary protection visa.

Parenting Payment
To be eligible for Parenting Payment, you must satisfy residency requirements. You must be an
Australian resident and you must:



have been an Australian resident for a period, or periods, that total 104 weeks, or
be exempt from this requirement—for example, if you are a refugee or have become a single
parent during your most recent period of Australian residence.

You must also meet residency requirements on the day you lodge your claim and for as long as
you get this payment. Generally, you will need to be physically present in Australia on the day you
lodge your claim.
If you have lived or worked in a country with which Australia has an international social security
agreement, it may help you meet these residency requirements.

Carer Allowance
To be eligible for Carer Allowance, you must satisfy residency requirements. You and the person
you are caring for must:




be Australian residents
continue to meet the residency requirements for as long as you get this payment, and
be physically present in Australia on the day you lodge your claim.

Double Orphan Pension
To be eligible for Double Orphan Pension, you must satisfy residency requirements. You must be
living in Australia and:





have Australian citizenship
hold a permanent visa
hold a special category visa, or
hold either a partner provisional, interdependency or temporary protection visa.

Your child must also meet the residency requirements or be living with you.
You must also continue to meet the residency requirements for as long as you get this payment.
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If you have lived or worked in a country with which Australia has an international social security
agreement, it may help you meet these residency requirements.

More information
For more information:





visit humanservices.gov.au/families
visit humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch information in
other languages
call 131 202 to speak to someone in your language, or
visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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