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ЗУ номері: акон про польське гро-
мадянство, який саме набуває чин-
ності, вводить низку змін у процес 
отримання польського громадянства 
іноземцями. Перш за все, він розши-
рює перелік можливостей здобуття 
громадянства. Відповідно до нового 
закону, можемо виокремити чотири 
шляхи для набуття польського гро-
мадянства.

Перший з них – отримання поль-
ського громадянства на підставі 
факту народження на території Рес-
публіки Польща. Це відбувається 
на підставі закону «автоматично». 
Дитина, що народжена в Польщі 
і відповідає переліченим у законі 
умовам, отримує громадянство Рес-
публіки Польща без додаткових кло-
потань з боку батьків. Так, громадя-
нином Польщі може стати неповно-
літній, у якого хоча б один з батьків 
є польським громадянином або ж 
батьки дитини невідомі (знайда), не 
мають жодного громадянства (осо-
би без громадянства), або їхнє гро-
мадянство невизначене (наприклад, 
громадяни неіснуючих держав). Але 

Польське 
громадянство 
– не привілей, 
а право

за умови, якщо вони не отримали 
громадянства жодної іншої країни. 
Громадянство на підставі закону 
отримає також дитина тих батьків, 
громадянство яких неможливо ви-
значити (наприклад, біженців з тих 
країн, у яких тривають збройні кон-
флікти), а також усиновлені діти або 
діти репатріантів.

Друга можливість – це набуття 
польського громадянства шляхом 
отримання постанови від Прези-
дента РП. Тут, у порівнянні з по-
передніми існуючими правилами, 
нічого не змінилось. Надання гро-
мадянства є одним із привілеїв Пре-
зидента – можна буде ним скориста-
тись, як і колись. Варто пригадати, 
що Президент надає громадянство, 
кому хоче, – і не повинен поясню-
вати свого рішення. Це рішення не 
оскаржується.

Третій шлях – це отримання поль-
ського громадянства на підставі рі-
шення воєводи. У цьому пункті від-
булись певні зміни. 

Підписано Угоду 
про соціальне
забезпечення 
між Україною 
і Польщею

Працевлаштування 
за спрощеною схемою

Інформація 
про безкоштовні курси 
та навчальні програми
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Ц
е був перший на моїй 

пам’яті український флеш-моб у поль-
ській столиці. Організатор, поет Ан-
дрій Любка, за пару днів з допомогою 

соціальної мережі Facebook скликав 
наших співгромадян, щоб 8 черв-
ня провести протест проти дій чин-
ної української влади. Акція «Євро  
в Україні – бенкет під час чуми» 
пройшла вулицею Краківське перед-
містя, де зазвичай багато туристів. 

Коло двох де-
сятків українців  
з прапорами роз-
дали кілька ти-
сяч листівок, у 
яких польською 
та англійською 
мовами описали 
своє ставлення 
до того, що від-

бувається в їхній державі. Оскільки  
у цей день до Варшави приїжджав Ві-
ктор Янукович, то неподалік прези-
дентського палацу до демонстрантів 
підійшла група провладних журна-
лістів і працівників посольства, до-
коряючи, мовляв, своїм флеш-мобом 
ви псуєте імідж України. «Не наші 
плакати псують імідж України, а дії 
влади в Києві», – казали організато-
ри. Захід таки провели, проте через 
кілька днів у повідомленні агент-
ства УНІАН можна було прочитати:  
у Варшаві мешкають тисячі укра-
їнців, а на протест вийшли тільки 
двадцять, тож «захід важко назвати 
репрезентативним». ■

артія регіонів втрачає го-
лоси своїх виборців. Економічна си-
туація в державі погіршується, тому 
складається враження, що регіонали 
для підняття свого рейтингу виріши-
ли розіграти дуже небезпечний «ко-
зир» – мовне питання. Починаючи з 
1991 року, низка політиків та полі-
тичних партій у своїй передвиборчій 
агітації використовувала питання на-
дання російській мові статусу другої 
державної, однак, після перемоги на 
виборах так і не наважувалася втілити 
свої передвиборчі обіцянки в реальні 
законодавчі ініціативи (так, напри-
клад, вчинив колишній президент Ле-
онід Кучма). І ось «дочекались»: зако-
нопроект про регіональні мови, розро-
блений депутатами від Партії регіонів 
Вадимом Колесніченком та Сергієм 
Ківаловим, був ухвалений в першо-
му читанні українським парламентом. 

Звісно, для того, аби законопроект на-
був чинності, треба ще його ухвалити 
в другому читанні, однак, як видаєть-
ся, «регіонали» налаштовані оптиміс-
тично і мають всі шанси на те, щоб 
прийняти цей скандальний закон. 

Сам законопроект справді скан-
дальний, оскільки на практиці він не 
стільки буде сприяти розвитку регі-
ональних мов, скільки фактично за-
кріпить за російською мовою статус 
другої державної – саме це колись 
обіцяли «регіонали» своїм виборцям. 
Згідно з проектом, регіональна мова 
буде використовуватись у державних 
установах, навчальних закладах, під-
приємствах, організаціях тощо на тих 
територіях, де носії цієї мови станов-
лять 10 відсотків населення й більше. 
Як відомо, Україна загалом є двомов-
ною – і майже половина населення на 
щодень послуговується російською. 
Таким чином, російська мова посту-
пово може витіснити українську з за-

гального вжитку, бо вагомих підстав 
для вивчення української уже не буде.

На жаль, партія влади не усвідом-
лює те, що впровадивши цей закон, 
вона практично закладе «міну сповіль-
неної дії» в Україні. Мовна проблема 
лише посилюватиме регіональні роз-
біжності, загострюватиме міжнаціо-
нальні відносини та не сприятиме ста-
більності й цілісності України. Мова 
– це важливе стратегічне питання для 
України, для її майбутнього розвитку 
та збереження соборності. Тим більше 
не варто такий важливий і дискусій-
ний законопроект приймати напере-
додні виборів. На жаль, українські по-
літики вже давно звикли до «торгівлі» 
стратегічно важливими питаннями 
заради власної користі. ■

Фото з сайту http://ukrpohliad.org/

До парламентських виборів в Україні залишилось трохи менше, ніж пів-
року, – але передвиборчі пристрасті уже киплять. За останній місяць зако-
нопроект про регіональні мови став одним з найбільш гучних передвиборчих 
піар-акцій, організованих Партією регіонів. На жаль, така «операція» ни-
нішньої влади для майбутнього України може обернутись великою трагеді-
єю і лишень сприятиме посиленню антагоністичних настроїв у суспільстві.

Скандальний 
мовний законопроект
Ольга ПОПОВИЧ

Бойкотуймо Януковича, а не Україну!Дмитро АНТОНЕНКО

Фото автора статті
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Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК

Відповідно до нового закону, гро-
мадянином Польщі вважається:

1. іноземець, який проживає в 
Польщі щонайменше 3 роки (має 
посвідку на проживання або дозвіл 
на довгострокове перебування в ЄС 
чи постійне місце проживання), має 
джерело постійного доходу та право 
власності на житло;

2. іноземець, який перебуває в 
Польщі щонайменше 2 роки (умови 
такі, як описані вище), який є осо-
бою без громадянства (не має жод-
ного громадянства) або щонайменше  
3 роки перебуває у шлюбі з громадя-
нином Польщі;

3. іноземець, який перебуває в 
Польщі щонайменше 2 роки на під-
ставі згоди на поселення, яку отримав 
у зв’язку зі статусом біженця; 

4. неповнолітній, один із батьків 
якого має польське громадянство, а 
другий з батьків, не маючи польсько-
го громадянства, погодився на його 
отримання. Неповнолітній мусить 
проживати на території РП на підста-
ві дозволу на поселення тут, дозволу 
на проживання довготермінового ре-
зидента ЄС, дозволу на постійне про-
живання;

5. неповнолітній, одному з батьків 
якого повернуто польське громадян-
ство, а другий з батьків, не маючи 
польського громадянства, погодився 
на його отримання. Неповнолітній 
мусить проживати на території Поль-
щі на підставі дозволу на поселення 
в РП, дозволу на проживання довго-
термінового резидента ЄС, дозволу 
на постійне проживання;

 Особи, які клопочуться про набут-
тя польського громадянства (за ви-
нятком неповнолітніх, про яких була 
мова вище), мають здати екзамен з 

польської мови і підтвердити це сер-
тифікатом.

Відмова в отриманні громадян-
ства шляхом рішення воєводи може 
бути викликана невиконанням однієї 
з умов, перелічених вище, або також 
тоді, коли отримання громадянства 
іноземцем спричинило б загрозу для 
національної оборони та безпеки дер-
жави чи охорони безпеки і громад-
ського порядку. 

Заявка на отримання громадянства 
подається до воєводи. Відповідно до 
адміністративного кодексу, у випадку 
відмови можна знову подати заяву й 
скаргу до воєводського адміністра-
тивного суду. 

Четверта можливість отримати 
польське громадянство зарезервова-
на для осіб, які втратили його перед  
1 січня 1999 р. Стосується це людей, 
які на підставі законодавства про 
польське громадянство 1920, 1951 
і 1962 років зреклись польського 
громадянства, отримали дозвіл на 
його зміну, утратили його внаслідок 
отримання іншого громадянства або 
ж отримання державної посади чи 
вступу до іноземної армії. Стосуєть-
ся це також і неповнолітніх (на той 
момент) дітей. Подібна справа від-
бувається і з дітьми осіб, які були 
позбавлені польського громадянства 
через порушення обов’язку вірнос-
ті ПНР, діючи на шкоду її життє-
вих інтересів, нелегального виїзду 
закордон чи відмови повернутись 
до ПНР. Натомість діти, які ніколи 
не мали польського громадянства, 
оскільки народились на еміграції, 
можуть клопотатись про отримання 
польського громадянства шляхом 
надання його Президентом РП або ж 
за рішенням воєводи. 

Не повертається польське грома-
дянство іноземцям, які добровільно 
вступили протягом 1 вересня 1939 р.  

– 8 травня 1945 р. до армії держав 
Осі (Німеччина, Італія і Японія) чи 
до їхніх союзників, або в цей період 
були на державних посадах і служ-
бах держав Осі чи її союзників. Ви-
ключені також і ті, які чинили шкоду 
Польщі, а особливо її незалежності 
та суверенності, або брали участь у 
порушенні прав людини. Не можуть 
відновити польського громадянства 
ті діти, один з батьків яких мав поль-
ське громадянство, а інший – інозем-
не, а для дитини було обрано інозем-
не громадянство.

Іноземці, які в минулому мали 
польське громадянство, можуть 
клопотатись про його повернення, 
звертаючись до міністра закордон-
них справ. Іноземці, які прожива-
ють за межами Польщі, подають 
документи за посередництвом від-
повідного консула згідно з місцем 
проживання. Громадянство повер-
тається шляхом адміністративного 
рішення.

Подібно, як у категоріях, описа-
них вище, у цій групі не повертається 
польське громадянство іноземцеві, 
якщо це становить загрозу для наці-
ональної оборони та безпеки держави 
або охорони безпеки й громадського 
порядку. ■

Польське громадянство 
– не привілей, а право
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сінні парламентські вибори  
не за горами, а до них приглядаються 
не лише українці, а й закордонні екс-
перти. Польський Фонд Стефана Бато-
рія у червні запросив до Варшави пред-
ставників українського політикуму й 
оглядачів з Києва, щоб краще зрозуміти 
ситуацію в Україні. За задумом, у пер-
шій сесії мав взяти участь представник 
опозиції, Арсеній Яценюк, та радниця 
Президента України Віктора Янукови-
ча, Ганна Герман, проте вона приїхати 
не змогла. Арсеній Петрович, у свою 
чергу, не шкодував слів для критики 
нинішньої команди, наголошуючи, що 
після приходу опозиції до влади пер-
шим кроком буде зміна Конституції, 
що фактично зосередила всю повноту 
влади в руках президента. Найгострі-
шу реакцію польських експертів ви-
кликали слова А. Яценюка про те, що 
його сила не співпрацюватиме з режи-

мом Януковича. «Навіть із терориста-
ми можна вести переговори, але не з 
теперішньою командою», – підкреслив 
Яценюк.

– З однією з головних партій Ви 
не хочете вести жодних перегово-
рів, вважаючи її гіршою від терорис-
тів, – сказав на це голова польсько-
українського Фонду «ПАУЦІ» Ян 
Пєкло. – Як, отже, має функціону-
вати демократична система? Можна 
прагнути консенсусу, але демократія 
полягає саме в тому, що є різниці та 
конфлікти, – зазначив Пєкло.

Важко не погодитися: українські по-
літики, як видається, перед виборами 
намагаються досить агресивними зая-
вами поділити українське суспільство, 
аби «включити» найменш активний 
електорат, щоб пізніше після виборів 
розподілити владу - будь з ким. «Ви не 
вірите, що Яценюк не співпрацюватиме 
з Януковичем? – риторично питав ві-
домий український публіцист Віталій 
Портніков, коли Яценюк уже покинув 
залу. – Буде. Бо разом країну грабу-
вати цікавіше». А публіцист видання 

«Gazeta Wyborcza» Мирослав Чех встиг 
розпитати А. Яценюка про можливос-
ті реалізації плану опозиції у випадку, 
якщо нинішня влада не йтиме на по-
ступки: «що Ви тоді зробите, поділите-
ся владою чи, може, виведете людей?» 
А. Яценюк як вихід запропонував рево-
люційний сценарій дій – простіше ка-
жучи: народ на вулицях.

Однак, на думку політолога Воло-
димира Фесенка, післявиборчі сцена-
рії в Україні важко передбачити. Не 
виключена можливість посилення ав-
торитаризму Януковича, так і глибо-
ка політична криза. Перший варіант 
шеф-редактор веб-видання «Лівий 
берег» Соня Кошкіна підтвердила 
тим, що в українському бюджеті за 
останні роки значно виросли видат-
ки на силові структури, а тому, за її 
словами, нинішній бюджет є фінансо-
вим документом тоталітарної країни. 
У всій цій ситуації є один позитив, на 
який звернув увагу В. Портніков: у 
нинішньої влади за два-три роки за-
кінчаться гроші, а відтак вона зазнає 
поразки. ■

амало переїздів – такою є ос-
новна причина довгих черг на польсько-
українському кордоні, – вважає соціо- 
лог Йоанна Конєчна-Саламатін, яка 
очолила групу дослідників, котрі про-
тягом кількох місяців вивчали ситуа-
цію в пунктах переходу польсько-ук-
раїнського кордону. Польські й україн-
ські учасники проекту перетинали 
кордон в обох напрямках, фіксуючи час, 
який вони провели у черзі та якість об-
слуговування під час перетину кордону. 
У четвер, 31 травня, дослідники предста-
вили результати своєї праці на семінарі 
у фонді Стефана Баторія у Варшаві. 

Переїздів на польсько-українському 
кордоні зараз приблизно у 5 разів мен-
ше, ніж потрібно – зазначала у своїй 
доповіді одна з дослідниць проекту  
Й. Конєчна-Саламатін: 

– Зараз діє шість автомобільних пе-
реїздів, є також кілька залізничних, з 
них більшість використовуються лише 
частково, – підкреслила вона. – Два ав-

томобільних переїзди – у процесі будів-
ництва, але щоб досягти такого ступеня 
забезпечення переїздами, який був свого 
часу на польсько-німецькому кордоні, 
треба добудувати ще 32 нові переїзди.

Не йдеться лише про великі пере-
їзди, а й про різні можливості перети-
ну кордону. Практично немає пунктів, 
де можна перетнути кордон пішки, на 
велосипеді, на човні – з власне турис-
тичною метою. А до цього слід додати 
інші перешкоди. Важливу проблему 
становлять контрабандисти – так звані 
«човники», і не йдеться лише про неле-
гальне транспортування товарів у про-
мислових кількостях у тірах, – це також 
є, але з цим якраз ефективно борються 
прикордонні служби. Основна пробле-
ма – це люди, що перевозять невелику 
кількість товару. Вони становлять 80% 
усього прикордонного руху. 

Негативні тенденції на польсько-
українському кордоні поглиблюються, 
негаразди набирають обертів. Виникає 
замкнене коло, адже доки на кордоні 
перебувають майже винятково ті, хто 
там заробляє, доти обслуговування не 
буде якісним. Поки «човників» переві-
ряють, усі інші учасники руху, які хо-

чуть перетнути кордон з іншою метою 
(відвідати друзів чи близьких, з науко-
вою чи культурною метою) мусять че-
кати. Отож, відсоток тих, хто заробляє 
на перетині кордону, стає все більшим, 
а ті, хто не мусить заробляти, всіляко 
уникають неприємностей: або летять 
літаком, або залишаються вдома.

Зараз протягом року кордон перети-
нається кільканадцять мільйонів разів, 
тоді як відповідно до потреб і з огляду на 
кількість населення, він мав би перети-
натись 50 млн. разів. Ці цифри беруться 
з порівняння прикордонного руху між 
Польщею й Німеччиною. Населення 
Німеччини – це близько 80 млн. людей, 
тобто приблизно вдвічі більше, ніж в 
Україні. До моменту входження Польщі 
до шенгенської зони польсько-німецький 
кордон перетинався 104 млн. разів на 
рік. Відповідно, кількість перетинів 
польсько-українського кордону мала би 
бути приблизно вдвічі меншою – скажі-
мо, 50 млн. разів, а не теперішні 15 млн.

Відтак, основні способи ліквідації 
черг – це будівництво нових прикор-
донних переїздів і посиленя засобів 
боротьби з нелегальним перевезенням 
товарів. Але це дуже складне завдання, 
воно вимагає і розбудови доріг (що, на 
жаль, не є швидким процесом), і підпи-
сання низки угод. ■

Кордон Польщі й України: усе гірше та гірше
Тарас ШУМЕЙКО

Об’єднана опозиція об’єднаної України не хоче?
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Мовний законопроект

У першому читанні Верховна Рада 
України 5 червня ухвалила за основу  
законопроект «Про засади державної 
мовної політики», авторами якого є 
Cергій Ківалов та Вадим Колесні-
ченко. За це рішення проголосували  
234 депутати, зокрема, 187 народ-
них депутатів від Партії регіонів, 
двоє членів фракції «Наша Україна-
Народна Самооборона», 25 членів 
фракції комуністів, двоє депутатів 
від Народної партії, шестеро народ-
них обранців від групи «Реформи за-
ради майбутнього» і 12 позафракцій-
них депутатів. 

Згідно з новим законопроектом, 
державною мовою є українська. До 
регіональних мов або мов меншин 
в Україні зараховуються: російська, 
білоруська, болгарська, вірменська, 
гагаузька, ідиш, кримськотатарська, 
молдавська, німецька, новогрецька, 
польська, ромська, румунська, сло-
вацька, угорська, русинська, караїм-
ська, кримчацька. До кожної з пере-
лічених мов будуть застосовуватись 
відповідні заходи, які спрямовані на 
використання регіональних мов і мов 
меншин, за умови, якщо кількість 
носіїв цієї мови, які проживають на 
території, де поширена ця мова, ста-
новлять 10 і більше відсотків від за-
гальної чисельності населення. Від-
повідно, регіональна мова буде ви-
користовуватись у державних уста-
новах, навчальних закладах, підпри-
ємствах, організаціях тощо. Оскільки 
майже половина населення на щодень 
послуговується російською, то росій-
ська мова фактично за новим законо-
проектом набуде статусу другої дер-
жавної.
Укрінформ, УНІАН, Українська правда

Набув чинності новий митний кодекс

Від 1 червня 2012 р. набрав чиннос-
ті новий Митний кодекс. Згідно з ним, 
усі повноваження з видання наказів 
нормативного характеру перейшли 
від Державної митної служби до Мі-
ністерства фінансів України. Вартість 
товарів, які можуть ввозитися грома-
дянами на митну територію України 
без сплати податків через сухопутні  
і морські пункти пропуску, складає 
500 євро, повітряним сполученням – 
до 1 тис. євро, а при поштових пере-
силаннях – до 300 євро. 

Крім того, до трьох видів скороче-
но перелік документів, необхідних 
для митного оформлення:  митна де-

кларація, інвойс і декларація митної 
вартості. 

Час митного оформлення скорочу-
ється з 24 до 4 годин. Суб’єкт зможе 
самостійно зафіксувати в електро-
нних системах дату і час подання мит-
ної декларації. За порушення терміну 
митного оформлення посадові особи 
митниці несуть персональну відпові-
дальність. 

Суб’єкти можуть заявляти товар до 
оформлення в будь-якому митному 
органі. 

Кодекс виключає митну брокерську 
діяльність з числа видів діяльності, на 
здійснення яких митними органами 
надаються дозволи. Виключена необ-
хідність надання фінансової страхової 
гарантії в розмірі не менше 300 тис. 
євро, а агентові з митного оформлен-
ня, що працює з брокером, не потріб-
но буде підтверджувати кваліфікацію 
в Держмитниці і рівень спеціальних 
знань. 

Митним кодексом збільшено за-
гальний термін тимчасового ввезення 
громадянами-нерезидентами тран-
спортних засобів особистого користу-
вання з 183 днів до одного року. 
Finance.UA

Києво-Могилянка знову не має
держзамовлення на журналістів

Міносвіти не виділило Національно-
му університету «Києво-Могилянська 
академія» держзамовлення на підго-
товку журналістів і зменшило кіль-
кість бюджетних місць на факультеті 
економічної теорії.  

За словами ректора НУ «Києво-
Могилянська академія» Сергія Квіта, 
оскаржувати це рішення в Міносвіти 
університет не буде. «Журналістська 
освіта має бути незалежною», – зазна-
чає ректор.

Минулого року Міністерство 
освіти також не виділило Києво-
Могилянській академії жодного бю-
джетного місця за фахом «Журналіс-
тика». 

Щоб якось вийти зі складного ста-
новища, минулого року ВНЗ органі-
зував фонд, що фінансував навчання 
кращих студентів на журналістиці. 
Цього року виш не планує повторюва-
ти подібну практику. 
Українська правда

У Києві підвищено ціни 
на квитки до музеїв

З 7 червня вартість квитків підви-

щено у Музеї національної архітек-
тури та побуту «Пирогово», Києво-
Печерському заповіднику та Софії 
Київської.

У Пирогово повний квиток тепер 
коштує 30 грн. (раніше – 20 грн.), 
студентський – 15 грн., а дитячий –  
5 грн.

У Києво-Печерській лаврі повний 
квиток відтепер обійдеться удвічі до-
рожче, ніж раніше, – у 50 грн., пільго-
вий – 25 грн., сімейний (на двох дорос-
лих і двох дітей) – 80 грн.

У Софії Київській єдиний квиток 
на всі виставки заповідника коштує  
53 грн. (раніше він був на 10 грн. де-
шевшим).

Після закінчення Євро-2012 ціни не 
знизяться, тому що, за словами пред-
ставників музеїв, подорожчання є ви-
мушеним кроком.
УНН, Укр.нет

Соціологічне опитування

Лише 4 українські партії долають 
п’ятивідсотковий бар’єр на майбутніх 
виборах до Верховної Ради, які про-
йдуть у жовтні 2012 року. Це Партія 
регіонів, «Батьківщина», УДАР і Ком-
партія України. Дослідження було 
проведено соціологічною службою 
Центру Разумкова спільно з фондом 
«Демократичні ініціативи» імені Іль-
ка Кучеріва.

За даними опитування, якби вибо-
ри до парламенту відбулися на почат-
ку червня, то Партія регіонів набрала 
б 27,6% голосів, ВО «Батьківщина» – 
25,6%, партія УДАР Віталія Кличка – 
9,7%, КПУ – 7,1%.

Також, згідно опитування, пар-
тія Наталії Королевської «Україна –  
Вперед!» отримала б 4,6%, ВО «Сво-
бода» – 3,1%, партія «Громадянсь-
ка позиція» (Анатолій Гриценко) – 
2,6%.

Не визначились з вибором 15% 
опитаних, більшою мірою – це жите-
лі центрального регіону (21%); най-
менше громадян, які ще не визначи-
лись, проживають на заході країни 
(10%).

Опитування проводилося з 31 трав-
ня до 6 червня. Було опитано 2009 
респондентів в усіх областях України, 
Києві та Криму. Теоретична похибка 
вибірки не перевищує 2,3% з імовір-
ністю 0,95%.
УНІАН, Захід.нет
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У стрічці показано, як сотні 
прихильників харківського «Металіс-
та» й львівських «Карпат» викидають 
праву руку в нацистському привітанні, 
скандуючи «зіґ-хайль» (або, як варі-
ант, «зіґа-заґа»), а польські «ультрас» 
у Лодзі й Кракові виставляють заборо-
нені банери, відкрито демонструючи 
расистську й антисемітську символіку 
– знаки white power («влада білих»), 
такі, як кельтський хрест, свастики 
чи шестикутні зірки, повішені на ши-
бениці. У фільмі показано: коли м’яч 
переймає чорношкірий гравець – убо-
лівальники команди супротивника 
гуртом імітують мавпячі відголоси. 

Висновок авторів фільму: УЄФА пе-
реоцінило ступінь готовності Польщі 
й України до проведення чемпіонату, 
а вболівальникам з Європи їхати в ці 
дві країни просто небезпечно. У фіналі 
чорношкірий футболіст Сол Кемпбел 
(колишній капітан англійської збірної) 

застерігає англійських вболівальників 
перед поїздкою в Україну й Польщу: 
«Залишайтеся вдома, дивіться матчі 
по телевізору, але не їдьте на чемпіо-
нат, якщо не хочете повернутись додо-
му в труні», – каже він.  

«Стадіони ненависті» транслюва-
лися в програмі «Panorama» в гарячий 
час – за 11 днів до початку Євро 2012, 
і реакція не забарилася: уже наступ-
ного дня директор Департаменту 
інформаційної політики МЗС Олег 
Волошин вимагав від ВВС вибачення 
перед Україною. Украй неприхильни-
ми були й відгуки про фільм в україн-
ських і польських ЗМІ: вони мало не 
в один голос (за винятком поодиноких 
журналістів, і серед них – Томаш Ліс) 
критикували «Стадіони ненависті» за 
односторонність і маніпуляцію, твер-
дячи, що єдиною метою ВВС було роз-
дмухати чергову сенсацію. 

Чи адекватним є таке сприйнят-
тя фільму? Перш ніж відповісти на 
це питання, слід розібратися, про що 
взагалі розповідає ця стрічка. Назва 
промовисто вказує, що йдеться про 

ситуацію на стадіонах (і, сказати б, 
на суміжних територіях). Те, що ми 
бачимо, переглядаючи стрічку, запе-
речити важко: два із чотирьох матчів 
в Україні, на яких проводилися зйом-
ки, супроводжувалися расистськими 
ексцесами. Журналісти не беруться 
говорити про все українське чи поль-
ське суспільство, свідомо уникаючи 
узагальнень. З іншого боку, у фільмі 
не бракує й ефектних краєвидів укра-
їнських і польських міст, усміхнених, 
привітних краян. Попри велику по-
пулярність гри (для багатьох співвіт-
чизників, справді, «футбол – це релі-
гія»), не можна все населення України 
ототожнювати з футбольними хуліга-
нами, ба, навіть зі звичайними вболі-
вальниками (хоч під час чемпіонату 
вболівання набуло справді всенарод-
ного характеру). 

Одначе, важко не погодитись і з 
тезою про некомпетентність міліції: 
мало того, як стверджує відомий пра-
возахисник Євген Захаров, охоронці 
порядку (в Україні) взагалі уникають 
справ на расистському ґрунті – і на-
віть цілком очевидні випадки побиття 
скінхедами чорношкірих оформлю-
ють як звичайне хуліганство. Тож не 
дивно, що полковник міліції, відпові-
дальний за підготовку до чемпіонату 
у Харкові, навіть не має уявлення про 
те, що вболівальники використовують 
нацистську символіку. А викидаючи 
праву руку вперед, вони, на його дум-
ку, «просто вказують на вболівальни-
ків команди суперника» (!). Міліцей-
ський достойник навіть не має уявлен-
ня про те, що частина вболівальників 
при цьому вигукує «зіґ-хайль». 

Отож, навіть коли розглядати ви-
сновки журналістів як натяжку й 
полемічне загострення (сподівати-
мемось, що теза про небезпеку для 
чорношкірих англійських вболіваль-
ників є перебільшеною), фільм на-
очно демонструє: проблема расизму 
на українських і польських стадіонах 
таки існує. Для Заходу, який уже звик 
до того, що наша доба – це час неспин-
них масових міграцій і толерантності 
до представників інших рас, – ситу-
ація на українських стадіонах вида-
ється разючим анахронізмом: в Ан-
глії так було 20–30 років тому. Отож, 
стрічка змушує серйозно замислитись 
над проблемою расизму на стадіонах і 
спонукає змусити клуби провести за-
ходи проти «ультрас», котрі відкрито 
сповідують фашистську ідеологію. ■

Тарас ШУМЕЙКО, 
організатор зйомок фільму «Стадіони ненависті» в Україні

«Стадіони ненависті»
Люті бійки між фанатами «Шахтаря» й «Металіста», побиття 
харківськими «ультрас» (організовані групи підтримки футбольних команд) 
індійських студентів, які вболівали за їхню ж команду, некомпетентність 
та ігнорування працівниками правоохоронних органів відвертих проявів 
расизму – такий матеріал представили журналісти компанії ВВС  
у документальному фільмі «Стадіони ненависті» про культуру вболівання  
в Польщі й Україні.

Фото автора статті
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Варшаві з’явилася команда бі-
гунів із дивною для польського вуха на-
звою: «Динамо Коломия». Ініціатором її 
створення став Юрій Таран, який ще з 
2006 р. бере активну участь у найрізно-
манітніших змаганнях з бігу у Варшаві. 
Хоча Юрій походить з Сумщини, назва 
«Динамо Коломия» виявилася певним 
географічним компромісом: іншими 
учасниками гурту є громадяни Польщі. 
Першим спортивним випробуванням 
для команди стали змагання з марафон-
ської естафети, яка носить оригінальну 
назву «Екіден» (яп. – спортивна естафе-
та): перший спортсмен пробігає 7,195 км, 
два наступних – по 10 км і останні три – 
по 5 км, що в сумі складає 42,195 км.

Цього року Марафонська естафе-
та відбулася 27 травня в невеличкому 
парку на варшавській Кемпі Потоцькій. 
Усього в змаганнях взяли участь 406 
команд (2436 учасників), а також вели-
ка кількість уболівальників. Саме за 
підтримки українських прихильників 
спільна польсько-українська команда 
здолала марафонську дистанцію за 3 год. 
49 хв., посівши 221 місце з 406 команд. 
Це можна назвати дуже навіть добрим 
результатом для аматорів. Переможця-
ми марафонської естафети стали профе-
сійні бігуни з команди «Asics Polska Pro 
Team» з результатом 2 год. 10 хв. 

Команда «Динамо Коломия» не зби-
рається зупинятися на досягнутому і 
зараз бере активну участь у підготовці 
до вересневого Варшавського марафо-
ну, де нашим аматорам вже доведеть-
ся подолати марафонську дистанцію 
самотужки, розраховуючи тільки на 
власну витривалість. Підтримувати й 
поліпшувати форму їм допомагають 
регулярні старти в циклі бігів кубку 
Варшавського марафону на дистанціях 
на 5 км (21 квітня), 10 км (19 травня), 
15 км (23 червня), 20 км (4 серпня) і 25 
км (1 вересня). Побажаємо ж успіхів 
нашим талановитим співвітчизникам і 
їхнім польським друзям у підготовці до 
марафону і в самому 42-кілометровому 
забігу! ■

варшавська 
«Коломия»
Мирослава КЕРИК

востороння угода є підста-
вою координування систем соціального 
забезпечення двох країн.Це означає, що 
договір дає гарантію, що зміна місця 
роботи чи проживання не вплине нега-
тивно на статус громадян обох країн в 
системі соціального забезпечення. 

Договір дозволить:
► уникнути подвійної сплати соці-

ального забезпечення чи уникнути від-
сутності соціального захисту;

► зарахувати термін сплати соці-
ального забезпечення в Україні з метою 
визначення розміру пенсійних виплат в 
Польщі (і навпаки);

► здійснювати трансфер відраху-
вань особам, які мають на це право на 
території другої країни;

► охоронятиме від втрати прав, які 
належать громадянинові в рамках соці-

ального забезпечення, набутих на тери-
торії іншої держави.

Новий договір може позитивно впли-
нути на зростання інвестицій в україн-
ський сектор економіки, так само як і 
на активність українських підприємств 
на польському ринку. 

«Підписання угоди з Польщею не 
тільки дозволить посилити соціальний 
захист українців за кордоном. Це – важ-
ливий крок до євроінтеграції України. 
Такі угоди ми будемо укладати з усіма 
країнами, де працюють українські гро-
мадяни”, – зазначив віце-прем’єр мі-
ністр України Сергій Тігіпко у комен-
тарі Інтерфакс-Україна. 

Детальніше про Угоду можна прочи-
тати на офіційній сторінці Міністерства 
праці та соціальної політики Республіки 
Польща (www.mpips.gov.pl).

Підготувала 
Тетяна РОДНЄНКОВА

(за матеріалами www.mpips.gov.pl)

Підписання Угоди про соціальне 
забезпечення між Україною і Польщею
18 травня 2012 року у Києві було підписано Угоду про соціальне забезпечення 
між Польщею і Україною, а також адміністративне порозуміння стосовно 
цієї угоди. Угода між Україною та Польщею про соціальне забезпечення 
спрямована на забезпечення захисту інтересів українців, які працюють  
в Польщі та поляків, які працюють в Україні. 

Д

анковий радіоефір Eska 
Rock став приводом до міжнародного 
скандалу. Міністерство закордонних 
справ України відразу відреагувало, 
вимагаючи публічного вибачення від 
журналістів Куби Воєвудського та Мі-
хала Фіґурського за їх «жарти» щодо 
українок. Зокрема, обурення виклика-
ли висловлювання журналістів: «Якби 
моя [українка] була хоч трохи гарніша, 
я б її ще зґвалтував» та ряд інших, які 
дозволили собі радіо-ведучі, коменту-
ючи під час ранкового ефіру результат 
матчу Євро 2012 Україна-Англія. Ви-
словлювання Куби Воєвудського і Мі-
хала Фіґурського викликали в медіа-
просторі хвилю обурення як серед 
українців, так і серед поляків. В соці-
альній мережі Facebook створено групу 

«Скажемо «НІ» хамству Воєвудського і 
Фі-ґурського!!!» («Powiedzmy chamstwu 
Wojewódzkiego i Figurskiego „NIE”!!!»). 

У середу 20 червня Об‘єднання Укра-
їнців в Польщі подало скаргу до Дер-
жавної ради радіо і телебачення Польщі 
та до уповноваженої в справах рівного 
трактування Агнєшки Козловської-
Раєвіч в справі скандального радіо 
ефіру Куби Воєвудського та Міхала 
Фіґурського на радіо Eska Rock. Фонд 
Польсько-Української Співпраці PAUCI 
та кілька приватних осіб подали колек-
тивну заяву в прокуратуру. 22 червня в 
ефірі Eska Rock Міхал Фіґурські в своє-
рідний спосіб спробував вибачитися за 
свої висловлювання. ■

...Якби моя [українка] була хоч трохи гарніша,
я б її ще зґвалтував...
Тетяна РОДНЄНКОВА

Р
Фото з: www.plotek.pl
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Ксенія ХАТАЛЬСЬКА

егкість, швидкість і від-
сутність оплат при реєстрації такого 
документа дають можливість заці-
кавленим польським роботодавцям 
працевлаштовувати громадян Украї-
ни, Білорусі, Росії, Грузії та Молдови 
без зайвих бюрократичних перепон. 
Одночасно громадяни перерахова-
них вище країн мають можливість 
отримати національну польську візу з 
правом перебування в Польщі до 6 мі-
сяців протягом року з метою працев-
лаштування. У графі «мета видачі» 
(пол. cel wydania) у такій візі написа-
но: 05. Окрім можливості перебувати 
в Польщі і працювати у роботодавця, 
що зареєстрував Декларацію (на за-
значених у ній умовах) вона дозволяє 
громадянинові іншої держави та його 
роботодавцю продовжити співпрацю  
і після закінчення строку, на який Де-
кларація видана.

Період до шести місяців, що обме-
жує право перебувати в Польщі та ви-
конувати роботу на підставі Деклара-
ції, дає можливість оцінити ситуацію 
на польському ринку праці, свої шан-
си на ньому, визначитися з бажанням 
продовжувати роботу й залишитися  
в Польщі на більш тривалий термін.

Якщо і працівник, і роботодавець 
зацікавлені в подальшій співпраці, то 
Декларація про намір працевлашту-
вання дозволяє в майбутньому отри-
мати дозвіл на працевлаштування 
(пол. zezwolenie na pracę) для іноземця 
за спрощеною процедурою, без т.зв. 
тесту ринку праці. Тест ринку праці 
для осіб, які не працюють за дефіцит-
ними спеціальностями, може бути 

проблематичним. У зв’язку з подаль-
шою працею на підставі дозволу на 
роботу, іноземець може продовжити 
своє легальне перебування в Польщі. 
Однак для цього необхідно дотрима-
тися наступних формальностей:

1. Після приїзду до Польщі з візою, 
виданою на підставі Декларації про 
намір працевлаштування іноземця, 
необхідно підписати договір з робото-
давцем, що зареєстрував Декларацію, 
на тих умовах, які в ній описані (тип 
трудового договору, посада, заробітна 
плата, термін і місце виконання робо-
ти).

2. У разі укладення контракту типу 
трудового договору чи договору-
підряду (пол. umowa o pracę і umowa 
zlecenie) роботодавець зобов’язаний 
зареєструвати його в Системі соціаль-
ного страхування (ZUS) та своєчасно 
раз на місяць відраховувати необхідні 
соціальні внески. При укладенні тру-
дового договору (umowa o pracę) робо-
тодавець також зобов’язаний вирахо-
вувати розмір прибуткового податку 
та вносити завдаток на його оплату.  
У випадку цивільно-правового дого-
вору (пол. umowa zlecenia або umowa о 
dzieło) роботодавець також може вира-
ховувати податок та вносити завдаток, 
однак, у деяких випадках цей обов’язок 
покладається на працівника.

3. Мінімум через три місяці після 
підписання договору роботодавець 
має право подати документи для реє-
страції дозволу на працевлаштування 
іноземця за спрощеною процедурою. 
Для цього необхідно підготувати на-
ступний комплект документів:

● заява про видачу дозволу на пра-
цевлаштування (пол. Wniosek o wyda-Wniosek o wyda-
nie zezwolenia na pracę);

● додаток до заяви про видачу до-
зволу на працевлаштування (пол. Za-Za-
łącznik do wniosku o wydanie zezwole-
nia na pracę);

● декларація про намір працевла-
штування іноземця (Oświadczenie о 
zamiarze powierzenia Pracy cudzoziem-
cowi), на підставі якої здійснювалася 
робота протягом як мінімум трьох по-
передніх місяців;

● трудовий договір, укладений від-
повідно до умов, окреслених у декла-
рації, на підставі якої здійснювалася 
робота протягом як мінімум трьох по-
передніх місяців;

● у випадку праці на підставі тру-
дового договору чи договору-підряду 
(umowa o pracę чи umowa zlecenie) – 
підтвердження оплати соціального 
страхування протягом мінімум трьох 
попередніх місяців (ZUS-RMUA);

● реєстраційні документи пра-
цедавця (оригінал і копія): виписка  
з Державного судового реєстру (odpis 
z KRS) для фірм; витяг з реєстру ін-
дивідуальних підприємців (wyciąg  
z ewidencji działalności gospodarczej) 
– для індивідуальних підприємців, 
посвідчення особи – для фізичних 
осіб;

● актуальна ксерокопія всіх сторі-
нок паспорта іноземця, окрім чистих 
розворотів;

● підтвердження оплати (100 зл. 
якщо передбачається дозвіл на термін 
більше, ніж 3 місяці). Максимальний 
термін видачі дозволу на працевла-
штування – 1 рік; у майбутньому, при 
дотриманні необхідних формальнос-
тей, дозвіл можна буде продовжити на 
термін до 2 років;

● доручення встановленого зраз-
ка, якщо документи буде подавати не 
працедавець,  а довірена особа (напри-
клад, іноземний працівник). Немає 
необхідності нотаріально завіряти до-
ручення.

Процедура отримання дозволу на 
працевлаштування триває 30 днів. 
Дозвіл на працевлаштування надає 
право отримати візу в консульстві 
Республіки Польща за місцем постій-
ного проживання на термін, визна-
чений рішенням (але не більше, ніж 
на 365 днів). Крім того, якщо ви маєте 
всі необхідні документи і в запасі 45 
днів до закінчення візи, зверніться за 
дозволом на тимчасове перебування 
(karta czasowego pobytu): для цьо-
го немає необхідності виїжджати з 
Польщі. ■

Працевлаштування 
за спрощеною схемою
З року в рік збільшується кількість віз, виданих консульствами Польщі 
громадянам України. Так, за даними Міністерства закордонних справ РП, 
консульства в Україні в 2011 році видали 155 488 робочих віз. Більшість 
в’їзних документів було видано на основі зареєстрованої в Повітовій 
службі зайнятості (пол. Powiatowy Urząd Pracy) Декларації про намір 
працевлаштувати іноземця (пол. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi).
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STP – це 10–12-денні візити, які для 
студентів зі Східної Європи в одному 
з польських міст проводить місцева 
громадська організація. У межах про-
грами відбуваються зустрічі з пред-
ставниками місцевого самоврядуван-
ня, діячами «третього сектору», спів-
робітниками музеїв та університетів, 
які покликані показати студентам те, 
як введення демократичних стандар-
тів в управлінні та розвиток грома-
дянського суспільства вплинули на 
польську дійсність за останні 20 ро-
ків. Є й «неофіційна» частина: відві- 
дування музеїв, кінотеатрів, локаль-
них студентських зустрічей. На сьо-
годні організацією студійних візитів 
займаються понад 10 неурядових ор-
ганізацій з усієї Польщі, тому в заяв-
ників є шанс потрапити і до близького 
до України Люблінського воєводства, 
і до північного Поморського, і до ма-
лознаного Свєнтокшиського.

Для участі у STP не треба писати 
проекти чи заповнювати складну ан-
кету. Важливо відповідати наступним 
критеріям: бути громадянином та по-
стійним мешканцем Білорусі, Украї-
ни, Молдови чи Російської Федерації 
(обрані області); навчатися у внз на 
території цих країн; мати дійсний за-
кордонний паспорт; раніше не брати 
участі в програмі STP.

Сама заявка складається з простого 
пакету документів: заповнена в режи-
мі онлайн анкета; скан закордонного 
паспорту, залікової книжки студента 
за останні два семестри навчання; ре-
комендаційного листа, виданого нау-
ковим керівником, лідером неурядової 
організації чи іншою авторитетною 
особою; та заяви, де кандидат підтвер-
джує, що раніше не був учасником 
програми. Тут хотілося б підкреслити 

декілька речей. По-перше, STP при-
значені радше для громадських акти-
вістів, ніж відмінників навчання. По-
друге, пріоритет при відборі кандида-
тів традиційно надається особам, які 
ще не були на стажуваннях у Польщі. 
Ну і по-третє, знання польської мови 
не є критерієм участі в програмі! 

Останнє, про що не можна не згада-
ти, – фінансове питання. Організато-
ри повністю беруть на себе витрати за 
проживання та харчування учасників 
на території Польщі. Також покрива-
ють усі оплати, пов’язані із зустріча-
ми, переїздами, квитками до музеїв 
чи культурних установ. Частково ком-
пенсуються кошти проїзду учасників 
до Польщі. Учасникові доведеться 
самому заплатити тільки за медич-
не страхування на час перебування в 
Польщі (на 10–12 днів вона коштує, як 
правило, не більше 150 гривень). Нага-
даємо, шенгенські візи для учасників 
навчальних візитів є безкоштовними.

Часто говорять, що особистий до-
свід не є репрезентативним, але своїм 
все ж поділюся. Я декілька років тому 
була учасницею програми STP у Кра-
кові. За 11 днів ми встигли відвідати 
місцеву мерію, ґмінну адміністрацію, 
управління поліції, редакцію газети, 
декілька громадських організацій, по-
дивилися казкові соляні шахти у Ве-
личці, піднімалися в гори у Закопано-
му. Усе було дуже інтенсивно і дуже 
цікаво. 

Зараз триває прийом документів 
для участі у візитах, що відбудуться в 
жовтні–листопаді 2012 року. Останній 
день подачі заявок – 30 червня. Зага-
лом, усі необхідні документи можна 
зібрати протягом 2–3 днів. STP – це 
гарна можливість вперше відвідати 
Польщу. ■

Корисні посилання:

http://www.studytours.pl/ 

http://www.civitas.edu.pl/kursy_
dofinansowane

http://www.civitas.edu.pl/warsztaty_
dofinansowane

«Study Tours to Poland» 
– побачити результати 
польської трансформації на власні очі

Програма «Study Tours to Poland» (далі STP) – це короткі навчальні візити  
до Польщі для молоді з країн Східної Європи. Її мета – ознайомити 
студентів та молодих фахівців із досвідом польської трансформації.  
Набір молодих професіоналів на програму відбувається нерегулярно,  
а от студенти можуть двічі на рік зголошуватися до участі. Наступний  
термін подачі заявок – 30 червня, отже, поспішаємо розповісти,  
що це за програма і як на неї потрапити. 

Учитися 
ніколи не пізно!

Collegium Civitas – це недержав-
ний внз, який готує магістрів та 
докторів за спеціальностями соціо-
логія, політологія, міжнародні від-
носини. Багато у кого цей колегіум 
асоціюється з Палацом культури та 
науки у Варшаві – саме там знахо-
диться його офіс. На базі колегіуму 
можна пройти спеціальні курси й 
тренінги, завдяки яким Ви можете 
здобути нові навички та стати більш 
конкурентноспроможним на ринку 
праці. Підкреслюємо, що участь у 
програмах, про які йтиметься ниж-
че, є безкоштовною завдяки додат-
ковому фінансуванню цих студій з 
бюджету Євросоюзу.

Зараз колегіум пропонує 5 тренін-
гів: тренінг з планування кар’єри, 
розвитку громадських навичок для 
випускників шкіл, з розвитку гро-
мадських навичок для журналістів, 
тренінг з самопрезентації та прото-
колу, а також тренінг з планування 
часу та управління стресом. Кожен 
тренінг – це 10 годин занять, що 
відбуваються протягом вихідних; 
майстер-класи проводять психоло-
ги та рекрутери, які допомагають 
учасникам розібратися як у теоре-
тичних питаннях (відкрити свої 
можливості, справити позитивне 
враження), так і в суто практичних 
(написати гарне резюме, як поводи-
ти себе на інтерв’ю тощо). 

Щоб стати учасником тренінгу, 
треба заповнити анкету, написати 
мотиваційний лист, а також надати 
ксерокопію паспорту (часом також 
вимагається ксерокопія диплому 
про вищу освіту). Як правило, до-
кументи треба подати не пізніше 
ніж за тиждень до початку за-
нять.■
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ожна дитина віком від 7 до 
18 років, яка перебуває на території Рес-
публіки Польща, зобов’язана навчатися 
у школі. Це стосується також дітей, які 
не мають польського громадянства – без 
огляду на те, яким є статус перебування 
їхніх батьків у Польщі. 

Навчальний рік у Польщі розпочи-
нається для учнів початкових шкіл, 
гімназій та шкіл понадгімназійно-
го рівня 1 вересня, а завершується в 
останню п’ятницю червня наступного 
року. Уроки відбуваються у школі про-
тягом п’яти днів у тижні, від понеділка 
до п’ятниці. У вихідні (суботи та неді-
лі) діти відпочивають.

Навчальний рік у Польщі поділений 
на два семестри, з чого перший завер-
шується у січні, а другий одночасно є 
кінцем шкільного року. Отримані на 
завершення другого семестру бали є 
кінцевими балами класу; їх вписують у 
шкільне свідоцтво – посвідчення того, 
що дитина завершила певний клас.

Право на освіту. Згідно зі статтею 
№ 70 Конституції РП, діти іноземців 
підлягають у Польщі такому самому 
обов’язкові навчання й опіки у громад-
ських школах, як і діти з польським 
громадянством. Скажімо, якщо від 
польського учня не вимагають оплати 
за навчання, то це саме стосується й 
учня-іноземця. З другого боку, якщо у 
школі обов’язковими є вступні іспити 
для польського учня, то за цими ж пра-
вилами зараховуватимуть і іноземців.

Закон стосується всіх іноземців, не-
залежно від їхнього юридичного ста-
тусу на території Польщі (зокрема тих, 
хто перебуває на терені РП нелегально). 
Державні органи, якими є громадські 
школи, не можуть відмовити в навчанні 
особі, яка хоче цим скористатися – на-
впаки, вони повинні зробити все, щоб 
мету було досягнуто. Нині це регулює 
не лише законодавство Польщі, але й 
міжнародне право, постанови якого 
Польща ратифікувала.

Ще два роки тому дитина кожного 
іноземця мала право навчатися безко-
штовно в садочку, початковій школі та 
гімназії. Від 1 січня 2010 року, згідно 
зі зміною в статті № 94 параграфу 1а 
закону про систему освіти Польщі: 

«іноземці підлягають такому само-
му обов’язку навчання й опіки в гро-
мадських понадгімназійних школах за 
принципами, які стосуються громадян 
Польщі до завершення 18 років або за-
вершення понадгімназійної школи».

Відмова від оплати за навчання у 
громадських школах понадгімназійно-
го рівня відкрила дорогу до навчання 
на цьому рівні для багатьох осіб, осо-
бливо з-поза Євросоюзу. Проте, у таких 
установах, як-от школи на рівні після 
ліцею (szkoły policealne), за навчання й 
далі треба платити.

Додаткове навчання. Буває, низь-
кий рівень знання польської мови іно-
земцем є причиною того, що він має 
проблеми з навчанням. Закон гарантує 
право на додаткове безкоштовне ви-
вчення польської мови. Гроші на до-
даткові уроки польської виділяються з 
бюджету ґмін – отже, ґміна зобов’язана 
забезпечити такі заняття. Це вона, за-
лежно від кількості зацікавлених ско-
ристатися такими уроками, може ор-
ганізовувати підготовчі курси мови 
(якщо надійдуть заявки від більше 15 
охочих) або влаштовувати додаткове 
навчання польської мови (якщо охочих 
менше). Важливо: ці заняття є додат-
ковими, отже, їх не проводять замість 
обов’язкових предметів. Закон гово-
рить, що вони повинні відбуватися що-
найменше двічі на тиждень, а директор 
школи повинен скласти план занять 
так, щоб додаткове навчання польської 
мови насправді реалізувалося.

Документи. Іноземці, які хочуть нав-
чатися в польській гімназії або школі 
понадгімназійного рівня, мусять пред-
ставити: 

● свідоцтво або інший документ, 
який підтвердить завершення навчання 
в державі, звідки походить дитина; 

● довідку від лікаря, яка підтверджує, 
що дитина може навчатися у цій школі. 

Директор школи після подачі таких 
документів вирішує, у якому класі (на 
якому рівні) та на котрий семестр при-
йняти на навчання іноземця. Іноземець, 
який не може пред’явити документів, 
які підтвердять його навчання в держа-
ві походження, може бути прийнятим 
до школи на основі проведеного вступ-
ного іспиту, тобто перевірки знань. Рі-
шення приймає директор школи, у якій 
іноземець має намір навчатися.  

Кожна школа сама встановлює тер-
мін прийняття учнів на навчання та 
термін подачі документів. ■

Комплекс загальноосвітніх шкіл № 2 
ім. Маркіяна Шашкевича в Перемишлі
Нульовий клас, початкова, гімназія, 
загальноосвітній ліцей
37-700 Перемишь, вул. Смольки, 10
37-700 Przemyśl, ul. Smolki 10
тел./fax (16) 678 53 47
email: zso2@um.przemysl.pl
www: http://www.szaszk.edu.pl 

Комплекс шкіл з українською мовою
навчання в Гурові-Ілавецькому
Гімназія, загальноосвітній ліцей
11-220 Гурово-Ілавецьке, 
вул. Шкільна, 6, тел.: (89) 761-12-43
11-220 Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 6,
http://www.szkolazdumka.pl
e-mail: licej@wp.pl

Комплекс шкіл з українською мовою 
навчання в Бартошицях
Нульовий клас, початкова школа, 
гімназія
11-200, Бартошиці, вул. Лєсьна, 1
ul. Leśna 1, 11-200 Bartoszyce
тел. (089) 762 18 33, 89 762 18 32
e-mail:    zespolszkolzujn8@wp.pl
www: http://www.lesiabart.pl/   

Комплекс загальноосвітніх шкіл 
ім. Богдана-Ігоря Антонича 
Гімназія, ліцей
59-220 Лігниця, 
вул. Тараса Шевченка 10 
59-220 Legnica, ul. Tarasa Szewczenki 10
(dawna Pancerna 10) 
тел.: 76 723-31-06
zso4legnica@op.pl  http://zso4legnica.pl/

Комплекс шкіл ім. Тараса Шевченка
в Білому Борі
Початкова, гімназія, ліцей
78-425 Білий Бір, Жимєрськєго, 27
78-425 Biały Bór ul. Żymierskiego 27
тел/fax. 094 37 39 026
E-mail: zs2bb@op.pl
www.liceum-bialybor.eu

Шкільна освіта для іноземців у Польщі
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Д
ля тих, хто вже визначився з профілем праці, але хоче вдосконалити 

свої навички згідно з сучасними стандартами фаху, призначені курси для пра-
цівників регіональних мас-медіа та курси для опікунів старших людей і людей 
з обмеженими можливостями. Перший курс розроблений для журналістів, які 
зацікавлені у висвітленні співпраці місцевої адміністрації та «третього секто-
ра», а також налаштовані розвивати інтернет-журналістику в регіонах. Другий 
курс – для осіб, які професійно займаються опікою над старшими людьми вдо-
ма, у шпиталі чи в госпісах. На ньому вчать, як розв’язувати психологічні про-
блеми, пов’язані зі старінням та хворобою, як порадити собі з людиною, у якої 
діагностували психічну хворобу, як допомогти хворому сприйняти свій стан та 
як підтримувати якість життя людини, що помирає. Курс складається з 72 го-
дин занять, вони відбуваються протягом трьох вікендів. Для участі в програмі 
треба заповнити анкету, написати мотиваційний лист, додати ксерокопію пас-
порта та диплома про освіту. Організатори наголошують, що пріоритет серед 
кандидатів матимуть особи після 45 років. 

Подібні курси та тренінги дозволять Вам краще зорієнтуватися на польсько-
му ринку праці та допоможуть познайомитися з людьми, які мають схожі пи-
тання та проблеми. Нові набори учасників розпочнуться вже у вересні. 

Курси є безкоштовними завдяки додатковому фінансуванню з бюджету Єв-
росоюзу. ■

КУРСИ 
для працівників регіональних мас-медіа 
для опікунів старших людей 
і людей з обмеженими можливостями

Ілюстрація до книжки «Пригоди Ослі та Поні»

ЗамОвити 
книгу можна 
на сторінках 

www.naszwybor.org.pl 
та 

www.naszwybir.pl 

Усі кошти
від продажу підуть 
на статутну діяль-

ність фонду 
«наш вибір».

ЗаохочУємо всіх до читання 
книжки оповідань для дітей 

української письменниці тамари маршалової 
«Пригоди ослі та Поні»!  

Усі кошти від продажу підуть на статутну діяльність 
фонду «наш вибір»



Nasze Słowo ul. Kościeliska 7 03-614 Warszawa тел.: 22 677 88 10 redakcja@nslowo.pl  www.nslowo.pl

У к р а ї н с ь к и й  т и ж н е в н и к  у  П о л ь щ і

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
i budżetu państwa.
Wyłączna odpowiedzialność za treść wszelkich artykułów spoczywa na autorach.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Культура і спорт

щоб мати можливість видавати газету в 
майбутньому, звертаємося до вас з проханням про 
підтримку нашої газети у вигляді доброчинних 
пожертв на діяльність фонду
«наш вибір».  
Пожертви можна переказувати 
на рахунок: 
Fundacja Nasz Wybór
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509

Nordea Bank Polska S.A. 
Oddział/POB CBD O/Głowny 1 P.B. 
w Warszawie

Adres: Żymirskiego 5/15, 
04-045 Warszawa
Tytuł przelewu: Darowizna


