
ідійшов до завершення  
2011 рік: отже, цілком логічно буде 
підсумувати його ключові події на 
сторінках нашої газети. Що ново-
го приніс цей рік для України? Для 
українських громадян, які прожи-
вають закордоном? Яким він нам 
запам’ятається?

Однією з найбільш гучних та ва-
гомих подій в житті мігрантів у 
Польщі було прийняття Сеймом за-
кону «Про легалізацію перебування 
деяких груп іноземців на території 
Республіки Польща», чи, як його по-
пулярно називають, «закону про або-
ліцію». Затвердженню цього закону 
передували численні дебати, обгово-
рення та різні семінари. Пам’ятними 
датами «аболіційного» процесу ста-
ли: 14 липня – прийняття закону Сей-
мом, та 26 серпня – підписання зако-
ну президентом Польщі Броніславом 
Коморовським. Уже з 1 січня 2012 
року новий закон набере чинності. 
Практично одразу після підписання 
закону президентом Польщі, почали 
відкриватись різні консультаційні 
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Підсумок
року, 
що минає

пункти – як урядові, так і неурядо-
ві, – що надають практичні поради 
всім тим, хто має бажання і право 
легалізувати своє перебування. На 
сторінках газети «Наш вибір» нео-
дноразово з‘являлися статті, присвя-
чені закону про аболіцію. Однак, не 
зайвим буде пригадати про переваги, 
які отримають нелегальні мігранти, 
пройшовши процедуру. Перш за все 
– це легалізація власного перебуван-
ня та можливість виїхати з Польщі. 
Також однією з вагомих переваг або-
ліції є те, що за новим законом до-
звіл на проживання в Польщі тепер 
видаватиметься на 2 роки (раніше 
він надавався лишень на рік). Отри-
мавши дозвіл на дворічне проживан-
ня, іноземець також отримає право 
легально працювати без обов’язку 
отримувати додатковий дозвіл на це. 
Також іноземець не буде змушений 
декларувати наявні кошти для за-
безпечення проживання на території 
Польщі. 

Дорогi нашi читачi,

Вiд щирого серця вiтаємо Вас 
з Новим 2012 роком 

і Різдвом Христовим! 
Нехай ці свята пройдуть

для Вас весело 
і у теплій домашній атмосфері, 

незалежно від того, 
чи Ви вдома, чи далеко від нього. 

У Новому році бажаємо 
Вам і Вашим родинам 

щастя, добра, здоров’я 
і сповнення мрій! 
Ми на Новий рік 

завжди покладаємо 
особливі сподівання, тож нехай 

ці сподівання і добрі наміри 
втіляться в 2012 році!

Христос Народився!

Фонд Наш Вибір
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олена добош і учні 2-Б класу під час 
українського дня у варшавській школі 
№ 323 ім. Польських олімпійців

Знайомимося ближче: 
український день у польській школі

Д
вадцять років тому Укра-

їна стала самостійною державою.  
1 грудня 1991 року 90,32 % громадян, 
які взяли участь у всеукраїнському 
референдумі, підтвердили Акт про-
голошення незалежності України.

Усенародне волевиявлення відкри-
ло дорогу до визнання України сві-
том. Першою це зробила Республіка 
Польща 2 грудня 1991 року. 

– Нам дуже хотілося першими ви-
знати незалежність України, – згаду-
вав свого часу Ян-Кшиштоф Бєлець-
кий, який у 1991 році стояв на чолі 
польського уряду. Вітання з утворен-
ням незалежної країни 2 грудня 1991 
року надіслав на адресу новообраного 
президента України Леоніда Кравчука 
глава польської держави Лех Валенса.

На декілька годин від Польщі від-
стала Канада. Росія визнала нового 
південно-східного сусіда 5 грудня. 
До кінця року суверенітет держави 
над Дніпром ствердили понад півсо-
тні країн, у тому числі США, Велика 
Британія, Німеччина та Італія.

Як наслідок, протягом літа-осені 
1991 року незалежність України при-
вітали обидві палати польського пар-
ламенту, а з офіційним визнанням 
Варшава вирішила зачекати. Про-
те, для польських політиків це був 
період «великих емоцій та великих 
надій» – зазначав президент Польщі 
у 1995–2005 роки Александер Квас-
нєвський. «Ми прагнули виправлен-
ня великої історичної помилки кінця 
Першої світової війни, коли Україна, 
побувши декілька місяців самостій-
ною, втратила свою незалежність», – 
продовжив екс-президент.

Україна та Польща дуже швидко 
встановили дипломатичні відно-

сини. Першим представником Рес- 
публіки Польща в Києві став Єжи 
Козакевич (у 1992–1993 роках – 
тимчасово повірений, а в 1993–1997 
роках – надзвичайний і повноваж-
ний посол РП в Україні). У Вар-
шаві Україну першим представляв 
Теодозій Старак (1992 рік – тимча-
сово повірений), а першим послом 
став Геннадій Удовенко (1992–1994 
роки).

У 1991 році здійснилася мрія ви-
датних поляків, які прагнули від-
родження української держави. Се-
ред десятків прізвищ варто згада-
ти передусім головного редактора 
польського еміграційного журналу 
«Культура» Єжи Ґєдройця, який 
очолював ціле покоління польських 
інтелектуалів. Як згадував Л. Ва-
ленса, польські політики кінця ХХ 
століття, мріючи про вільну Украї-
ну, виконували заповіт минулих по-
колінь... ■

Польща із визнанням України випередила увесь світ
Андрій ШЕРЕМЕТ

З аняття з історії України, 
історія кресів (тобто колишніх поль-
ських територій, що тепер перебу-
вають також у складі України), по-
каз українського народного одягу та 
презентація страв національної кухні 
– такою була програма Дня польсько-
української дружби, що пройшов у 
варшавській школі № 323 ім. Поль-
ських олімпійців. Метою проведення 
заходу було виховання дітей у дусі 
мультикультуралізму, що в майбут-
ньому дає їм можливість легко знахо-
дити спільну мову з представниками 
інших культур.

– Я провела заняття в кількох кла-
сах, у ході яких розказала дітям про 
основні події української історії та 
про історичну долю польської наці-

Тарас ШУМЕЙКО ональної меншини в Україні, – роз-
повідає організаторка заходу Тетяна 
Мілек. 

Після уроків діти мали можливість 
скуштувати страви української кух-
ні. Разом із дітьми українські страви 
охоче куштували їхні педагоги, пра-
цівники школи. А після почастунку 
діти танцювали під музику сучасних 
українських пісень. На завершення 
кожна дитина отримала в подару-
нок український прапорець і книжку  
з українськими народними казками 
польською та українською мовами. 
Ця книжка вийшла в рамках пілот-
ного проекту Континенту Варшава 
(Kontynent Warszawa) і Фонду «Інший 
простір» (Fundacja Inna Przestrzeń) 
під загальною назвою «Фабрика про-
ектів – від ідеї до реалізації». Авто-
ром проекту є українська художниця 
Оксана Багрій.  

День польсько-української друж-
би видався настільки успішним, що 

дирекція школи вирішила провести  
в наступному півріччі (а саме у квіт-
ні) ще один подібний захід за участі 
всіх класів школи.

Мало того, ініціаторка свята за-
пропонувала учням польської школи 
листуватися з українськими дітьми. 
Отож, невдовзі листи з Польщі потра-
плять у парафію св. Софії в Житоми-
рі, де на них уже чекають українські 
діти. Проект підтримала низка неуря-
дових організацій, зокрема Otwarte 
Forum Akademia та Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. ■
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Ольга ПОПОВИЧ

Спрощення таких бюрократичних 
норм, безперечно, полегшить жит-
тя мігрантам, а також має їх заохоти 
скористатись правом легалізації сво-
го перебування. Заяву на отримання 
дозволу на перебування іноземець 
може подавати протягом шести міся-
ців, тобто термін подачі – це 1 січня 
– 30 червня  2012 року. 

Цікавим на події та факти видався 
цей рік і в Україні. Окрім скандаль-
них, голосних кримінальних розслі-
дувань і судових справ проти колиш-
нього прем’єр-міністра Юлії Тимо-
шенко та екс-міністра внутрішніх 
справ Юрія Луценка, антиурядових 
мітингів і протестів, рік, що минає, 
запам’ятався ще й прийняттям нових 
законів: їх у деякій мірі можна назва-
ти доленосними для України. Одним 
з останніх законів, прийнятих Верхо-
вною Радою України, став закон «Про 
вибори народних депутатів». Згідно  
з ним знову впроваджується змішана 
система виборів. На практиці це озна-
чатиме, що половину (225) народних 
депутатів громадяни України обира-
тимуть на підставі одномандатних 
списків, а решту – за партійними 
списками. Прохідний бар’єр для пар-
тій – 5%. Заборонено брати участь  
у виборах партійним блокам. Право 
висування кандидатів у народні де-
путати на мажоритарних округах ре-
алізується не лише через партії, але 
й шляхом самовисування. Цікавим  
є й те, що за межами дільниці ви-
борці голосуватимуть тільки за на-
явності підтверджуючого документа 
(ним буде медична довідка). 8 грудня  
Віктор Янукович підписав новий 
закон про вибори. Отож, вибори на-
родних депутатів України в 2012 році 
будуть відбуватися на підставі ново-
го закону. 

А от закон «Про документи, що 
посвідчують особу та підтверджу-
ють громадянство України», при-
йнятий Верховною Радою в жовтні, 
був ветований президентом України. 
Якщо Україна хоче скасування візо-

вого режиму з Європою або ж при-
наймні його спрощення, то вимуше-
на виконати одну з основних вимог 
Євросоюзу, а саме ввести паспорти 
з біометричними даними. Такий до-
кумент має відрізнятися від звичай-
ного паперового вбудованим чіпом із 
інформацією про ім’я, прізвище, дату 
народження, номер паспорта із термі-
ном його дії та фотографією власника 
документа. Український уряд обіцяє, 
що новий законопроект вже в най-
ближчому часі потрапить на розгляд 
і буде проголосований у Верховній 
Раді. Запам’ятався рік, що минає, 
відкриттям нових консульських уста-
нов в Україні. Так, у серпні в Доне-
цьку було відкрито візовий центр 
посольства Німеччини в Україні. За-
вдяки відкриттю німецького центру 
мешканці Донбасу можуть оформля-
ти візову заявку безпосередньо в сто-
лиці шахтарського краю, не виїжджа-
ючи до Києва. 

Нове Генеральне консульство Рес-
публіки Польща було відкрито у квіт-
ні в Севастополі. Польське консуль-
ство стало першим репрезентантом 
країни-члена Європейського Союзу на 
Кримському півострові. Таким чином, 
Генконсульство Польщі в Севастопо-
лі виконує функції представництва 
Європейського Союзу на півострові. 
Раніше для подання документів на 
отримання польських національних 
чи шенгенських віз мешканці Криму 
вимушені були їздити до Одеси або ж 
до Києва. 

Цього року в листопаді Польща та-
кож відкрила пункти прийому візових 
анкет в Івано-Франківську та Львові. 
Пункти відкрито для зручності клі-
єнтів консульства. У них можна по-
давати візову анкету без необхідності 
відвідування самого консульства. По-
слуги пунктів прийому візових анкет 
коштують приблизно 19,5 євро. Варто 
зазначити, що процедури та перелік 
документів для подачі візових анкет у 
пунктах їхнього прийому є такими ж, 
що і в консульствах. Пункти прийо-
му візових анкет не замінили самих 
консульств, а лише стали їхньою аль-

тернативою. Таким чином, у візових 
центрах заявник має можливість по-
дати пакет документів, сплатити візо-
вий збір у сумі 35 євро, а також може 
скористатися додатковими послуга-
ми: придбати страхування, замовити 
кур’єрську доставку, зробити копії до-
кументів або миттєві фотографії для 
візи. Якщо для львів’ян такий пункт 
прийому не вносить особливих змін, 
то для мешканців Івано-Франківська 
та сусідніх із ним регіонів пункт є 
дуже зручним, адже дозволяє їм по-
давати документи на отримання візи 
на місці.

Для майбутнього України страте-
гічний характер матимуть результа-
ти грудневого саміту Україна–ЄС. 
Європейський Союз вимагає від офі-
ційного Києва звільнити з ув’язнення 
Ю. Тимошенко, а також припинити 
судові розгляди над колишніми уря-
довцями. Українська влада не реагує 
на звернення, які лунають з Брюссе-
ля. Однак сподіваймося, що підпи-
сання угоди про асоціацію та зону 
вільної торгівлі між Україною і Євро-
пейським Союзом не стане для нашої 
держави «примарою». 

І на завершення: у травні 2011 року 
фонд «Наш вибір» разом з тижневи-
ком української нацменшини в Поль-
щі «Наше слово» отримали грант від 
Фонду європейської інтеграції для 
громадян третіх країн та бюджету 
польської держави на видання без-
котовної щомісячної газети для укра-
їнських мігрантів, які проживають  
у Польщі. Таким чином, від серп-
ня 2011 року читачі «Нашого вибо-
ру» щомісяця мають можливість зі 
шпальт видання рідною мовою дізна-
ватися про актуальні проблеми життя 
мігрантів у Польщі, відслідковувати 
останні події в Україні та отримувати 
інформацію й практичні поради щодо 
проживання на території Республіки 
Польща. Висловлюємо сподівання, що 
паперове видання «Нашого вибору» 
та його версія в інтернеті стануть не 
лише звичайним інформаційним ре-
сурсом, але й матимуть практичний 
зміст для українських мігрантів.  ■

Підсумок року, що минає
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П ершою в південноєвропей-
ських країнах було відправлено у від-
ставку Раду міністрів Греції. Лідеро-
ві партії лівого спрямування ПАСОК 
Георгіосові Папандреу не допомогли 
багаторазові перестановки в уряді. 
Економічна та політична кризи, бор-
гова яма, до якої котилася країна,  
а також міжнародний тиск на Афіни 
й вимоги впровадження заощаджень 
– усе це призвело до того, що 6 лис-
топада Г. Папандреу подав у відстав-
ку. Рятувати Грецію від банкрутства  
та скорочувати бюджетні витрати  
має коаліція, у якій ПАСОК змуше-
ний поділитися владою, зокрема, 
з правоцентристською «Новою демо-
кратією».

Керування урядом національної 
єдності Греції взяв на себе відомий 
економіст Лукас Пападімос, який 
свого часу був віце-президентом Єв-
ропейського центрального банку,  
а отже, на старому континенті цього 
діяча знають і шанують. Громадя-
ни Греції та європейські лідери роз-
чарувалися політиками на зразок  
Г. Папандреу – підкреслюють експер-
ти. Тепер для Афін настав час профе-
сіоналів та технократів, а Л. Пападі-
мос – це людина саме такої категорії. 
Новий уряд у Греції працюватиме до 
парламентських виборів, які відбу-
дуться 19 лютого 2012 року.

«Грецьким шляхом» пішла Італія, 
економіка якої болісно реагувала на 
шторм, у який потрапила Єврозона. 

Проте лідерові правоцентристської 
партії «Народ свободи» та одному з 
найбагатших італійців Сильвіо Бер-
лусконі вдалося піти з посади глави 
уряду, як то кажуть, «красиво». Євро-
пейські партнери вимагали від Риму 
радикальних реформ та жорсткої 
економії. Парламентська опозиція 
погодилася проголосувати за закони, 
що мають стабілізувати економічну 
ситуацію в країні, в обмін на зняття 
Сильвіо Берлусконі з посади голови 
уряду. Прем’єр-міністр погодився, 
голосування «антикризових законів» 
завершилося успіхом, а Сильвіо Бер-
лусконі дотримався слова і 13 лис- 
топада подав у відставку. Новим го-
ловою Ради міністрів Італії став, по-
дібно як і в Греції, технократ Маріо 
Монті – відомий економіст та багато-
річний член Європейської Комісії.

М. Монті, як і його грецький коле-
га Л. Пападімос, – людина в Європі 
відома та шанована, а отже, його при-
значення на посаду глави італійсько-
го уряду (та водночас міністра фінан-
сів) – це сигнал, що Рим зробить все 
можливе, аби уникнути банкрутства 
та врятувати спільну європейську ва-
люту. Колишній єврокомісар, до речі, 
відмовився від урядової зарплатні та 
«безкоштовно» керуватиме кабміном 
Італії до парламентських виборів, які 
заплановані на 2013 рік.

За відставками урядів в Греції та 
Італії пройшла заміна владної коман-
ди також і в Іспанії. Проте якщо в Афі-
нах та Римі зміни стосувалися лише 
верхівки правлячої сили, то в Мадри-
ді партія влади повністю перейшла  
в опозицію, адже програла дострокові 
вибори. У голосуванні, яке відбулося 
20 листопада, правляча Соціалістич-
на робітнича партія прем’єра Хосе-
Луїса Сапатеро поступилася правій 
Народній партії Маріано Рахоя. 

Головна причина поразки соціаліс-
тів – економічна ситуація в Іспанії,  
а передусім рівень безробіття, який  
у цій державі перевалив за 20% і став 
одним із найвищих в ЄС. Проте екс-
перти шукають причини економіч-
ної нестабільності не в тому, що на 
Іспанію перенеслася криза єврозони. 
На думку оглядачів, ця держава мала 
власні серйозні економічні проблеми. 

Як би там не було, Іспанія, подібно як 
Греція та Італія, перебуває на порозі 
глибоких реформ (передусім у фінан-
совій сфері) та жорсткої економії.

Якщо в Греції та Італії при владі 
залишилися правлячі сили, а Ради 
міністрів були лише «переформова-
ні», то Іспанія провела повне урядове 
перезавантаження. Парламентських 
мандатів у Народної партії вистачить 
для того, щоб самостійно сформу-
вати уряд. Чого від таких змін слід 
очікувати Україні? Мадрид протягом 
останніх років не був занадто поміт-
ним в євросоюзних дискусіях через 
внутрішні проблеми. Ця тенденція, 
на думку частини експертів, поки 
що збережеться, адже новий прем’єр  
М. Рахоя має зосередитися на вирі-
шенні внутрішніх справ.

А якщо додати, що Народна партія 
входить до «родини» Європейської 
народної партії, яка має більшість у 
Європейському парламенті, то також 
не слід побоюватися, що Мадрид по-
чне «встромляти палиці» в колеса єв-
роінтеграційних амбіцій України.

З іншого боку, за даними Асоціації 
українців в Іспанії, на початок 2010 
року в цій державі легально мешкало 
близько 80 тисяч громадян України. 
За неофіційними даними, нелегально 
там може перебувати навіть учетверо 
більше наших співгромадян. Укра-
їнці, які працюють в Іспанії, з на-
сторогою сприймають зміну влади  
в Мадриді. «Для мігрантів, які пра-
цюють в Іспанії, кращим варіантом 
була б Соціалістична робітнича пар-
тія», – говорить українка Валентина 
Паламарчук, яка вже багато років 
працює в Іспанії. Справа в тому, що 
соціалісти полегшили процедуру ле-
галізації трудових мігрантів, а На-
родна партія – це дуже консервативна 
сила, до складу якої входять політи-
ки, що досить неприязно ставляться 
до заробітчан з-за кордону.  

Отже, економічна криза все більше 
відчувається та приносить політичні 
зміни на півдні Європи. У новий 2012 
рік Греція, Італія та Іспанія увійдуть  
з новими урядам. Їхні прем’єр-міні-
стри мають виконати важкі та непо-
пулярні кроки задля виходу з еконо-
мічної кризи.  ■

Політичні наслідки економічної 
кризи на півдні Європи
Андрій ШЕРЕМЕТ

Греція, Італія, Іспанія...
 Під кінець 2011 року ці південно-
європейські країни одна за однією 

змінили керівників своїх урядів. 
В Афінах та Римі кабінети за-

знали краху в результаті урядових 
криз та введення в дію законів, 

що мають вберегти держави від 
банкрутства. У Мадриді правляча 

партія пішла в опозицію через волю 
виборців, які висловили своє 
незадоволення економічною 

політикою уряду. 
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Віктор Янукович підписав закон
про вибори

Президент України 8 грудня під-8 грудня під-
писав закон «Про вибори народних 
депутатів України», ухвалений 
Верховною Радою 17 листопада. 
Раніше голова держави заявляв про 
готовність підписати закон, однак 
казав, що якщо в ньому виявлять 
антиконституційні норми, то по-
верне його до парламенту. За новим 
законом про вибори, депутатів оби-
ратимуть за змішаною системою,  
з прохідним 5-відсотковим бар’єром 
і без участі партійних блоків.  
(ВВС Ukrainian)

Повторний арешт Юлії Тимошенко

Шевченківський суд у СІЗО зааре-
штував вдруге екс-прем’єра Юлію 
Тимошенко 8 грудня. Рішення про 
повторний арешт колишньої голо-
ви українського уряду є спробою 
проросійського лобі в Україні не 
допустити до підписання угоди про 
асоціацію з ЄС – вважає заступник 
голови Верховної Ради Микола То-
менко. 7–8 грудня Шевченківський 
районний суд провів виїзне засі-
дання в СІЗО й обрав для Ю. Тимо-
шенко запобіжний захід у вигляді 
арешту на два місяці у справі кор-
порації «Єдині енергетичні систе-
ми України».(Інтерфакс-Україна)

Поновлення кримінальної справи
проти Леоніда Кучми

Генпрокуратура поновила роз-
слідування кримінальної справи, 
порушеної проти екс-президента 
Леоніда Кучми за обвинуваченням  
в причетності до вбивства журналіс-
та Георгія Гонгадзе – повідомило 
УНІАН. Про поновлення справи 
стало відомо 7 грудня на судовому 
засіданні Печерського районного 
суду Києва. Поки що суддя продов-
жує ознайомлення учасників проце-

су з матеріалами справи Кучми, яка 
налічує 26 томів. (Телекритика)

Візит Броніслава Коморовського
до Києва

Президент Польщі 28 листопада від-
відав Київ з одноденним робочим ві-
зитом. Під час зустрічі президентів 
України та Польщі обговорювалися 
питання подальшої євроінтеграції 
України та справа Ю. Тимошенко. 
В. Янукович заявив, що запропону-
вав своєму польському колезі відві-
дати Україну з офіційним візитом. 
(УНІАН)

В останню суботу листопада
в Україні вшановували пам’ять 
жертв Голодомору

26 листопада вся Україна вшано-
вувала пам’ять жертв Голодомору 
1932–33 років. Тоді в Україні, за різ-
ними оцінками, загинуло від трьох 
до десяти мільйонів людей.  У 2006 
році Верховна Рада України визнала 
Голодомор геноцидом українського 
народу. У жалобних заходах на те-
риторії Національного музею «Ме-
моріал пам’яті жертв Голодоморів» 
у Києві, разом з Віктором Янукови-
чем, взяли участь Леонід Кравчук, 
Леонід Кучма та Віктор Ющенко. 
(Радіо Свобода)

Приїзд до Донецька Радослава 
Сікорського та Карла Більдта

Міністри закордонних справ Поль-
щі Радослав Сікорський та Швеції 
Карл Більдт 23 листопада відвідали 
Донецьк. Формальним приводом 
стала оцінка підготовки України 
до Євро-2012 та відвідування фут-
больного матчу групового етапу 
Ліги чемпіонів між українським 
клубом «Шахтар» та португальсь-
ким «Порту», на який очільників 
європейських відомств запросив 
президент донецького футбольного 

клубу Рінат Ахметов. Однак біль-
шість аналітиків вважає, що приїзд 
був пов’язаний з погіршенням від-
носин між Україною та ЄС через 
ув’язнення Ю. Тимошенко. Таким 
чином міністри сподівалися впли-
нути через Р. Ахметова на В. Яну-
ковича. (Радіо Свобода)

Польща не скасує візи для українців 
під час проведення Євро-2012

Польська влада не має наміру запро-
ваджувати безвізовий режим для 
українців та громадян інших країн 
на час проведення фінальної части-
ни чемпіонату Європи з футболу, 
що відбудеться на початку літа 2012 
року у Польщі та в Україні. Про це 
повідомив представник прес-служ-
би Міністерства закордонних справ 
Польщі, коментуючи можливість 
введення безвізового режиму між 
Україною та Польщею на час Євро-
2012. Міністерство зауважило, що 
консульства зможуть видавати візи 
групам уболівальників навіть без їх-
ньої особистої присутності. Водно-
час візу не отримають ті, хто внесе-
ний до шенгенського реєстру людей, 
яким заборонено в’їзд на територію 
25 держав шенгенської зони (SIS) або 
до Польщі. (Українська правда)

Сьома річниця 
Помаранчевої революції

Близько тисячі людей зібралося  
22 листопада на майдані Незалеж-
ності в Києві, щоб відзначити День 
свободи – попри заборону суду 
проводити масові зустрічі в центрі 
столиці. Перші акції на майдані Не-
залежності відбулися вдень. Однак, 
сутичок з міліцією не вдалося уник-
нути. Близько 20:00 учасники акції 
виконали гімн України й почали 
розходитися. (ВВС Ukrainian)

Підготувала Ольга ПОПОВИЧ



Наші справи

6

№
 5

П ерший крок: зареєструвати 
фірму в управлінні міста (пол. Urząd 
Mіasta). Фізичні особи, що хочуть 
відкрити одноособову фірму, мають 
внести її до реєстру підприємниць-
кої діяльності (ewіdencja dzіałalnoścі 
gospodarczej). Для цього потрібна по-
свідка на постійне перебування. Іноді 
формуляр можна заповнити в Інтер-
неті, а прийти до управління міста 
лише по сам документ.

Другий крок: протягом 14 днів 
після отримання реєстрації в управ-
лінні міста слід отримати статистич-
ний номер фірми – т.зв. РЕҐОН (пол. 
REGON). Цей номер отримаєте у ста-
тистичному управлінні (пол. Urząd 
Statystyczny) за адресою прописки. 
Потрібні для цього ксерокопія вне-
сення до реєстру підприємницької ді-
яльності та посвідка на перебування. 
Часто РЕҐОН видається відразу або 
на наступний день.

Третій крок: зробити печатку фір-
ми. Вона повинна містити: 

▪ назву фірми та ім’я власника;
▪ контактну інформацію про фірму;
▪ номер НІП (податкова реєстрація);
▪ номер РЕҐОН.
Вартість вироблення печатки – 

30–50 зл. Власник фірми має також 
відкрити рахунок підприємства та 
повідомити про це податкову інспек-
цію протягом 14 днів. Слід також по-
відомляти податківців про зміну ра-
хунку.

Крок четвертий: поінформува-
ти податкову інспекцію, відповідно 
до місця ведення підприємницької 
діяльності, про заснування фірми. 
Для цього необхідно заповнити від-

повідній формуляр та обрати форму 
оподаткування (про форму оподатку-
вання найкраще порадитися з досвід-
ченим бухгалтером або радником з  
податкових питань)

Крок п’ятий: з’ясувати формаль-
ності щодо Фонду соціального стра-
хування – ZUS (ця організація від-
повідає за нараховування майбутніх 
пенсій, медичне страхування тощо). 
Протягом 7 днів від дати початку ді-
яльності підприємець зобов’язаний 
повідомити про це ZUS. Для осіб, що 
відкрили фірму після 24 серпня 2005 
року, існує пільга: протягом 2 років 
вони можуть платити в цей фонд 
250–300 зл. щомісяця. Після 2 років 
– по 800 зл. Варто звернутися за по-
радою до бухгалтера, якщо йдеться 
про розрахунки з цим фондом. До 
речі, багато одноособових фірм ко-
ристується послугами бухгалтерів, 
які надають поради про податки, 
ZUS, кошти тощо. Вартість співпраці 
з бухгалтером у Варшаві – 200–300 
зл. на місяць.

Варто пам’ятати й про те, що для 
деяких сфер бізнесу потрібні спеці-
альні дозволи на підприємницьку ді-
яльність: наприклад, аптек, діяльнос-
ті агентств з охорони, алкогольних 
магазинів. Детальніше про всі види 
дозволів можна дізнатися в управлін-
ні міста.

Усе вищесказане стосується гро-
мадян України, що мають посвід-
ку на постійне перебування. Якщо 
йдеться про можливості відкриття 
власних фірм громадянами України, 
що мають дозвіл на тимчасове пере-
бування або знаходяться в Польщі 
на підставі візи, то можна зареєстру-
ватися у формі приватного підпри-
ємства (spólka). Це складніша про-
цедура.

Початок, ведення та закінчення 
підприємницької діяльності в Польщі 
регулює Закон про економічну свобо-
ду від 2 липня 2004 р., що стосується 
громадян Польщі, а також іноземців. 
Стаття 13 цього документу говорить: 
«громадяни країн, що мають посвід-
ку на постійне перебування в Польщі, 
мають право розпочинати, вести й за-
кінчити підприємницьку діяльність  
у Польщі на рівні з громадянами 

Польщі». Це право стосується й таких 
груп іноземців, що мають, зокрема: 

▪ посвідку на постійне перебування;
▪ дозвіл на перебування довготер-

мінового резидента Євросоюзу;
▪ посвідку на тимчасове перебу-

вання, видану з огляду на поєднання 
з родиною або виданою іноземцю, 
що отримав дозвіл на перебуван-
ня довготермінового резидента ЄС  
в іншій крані Спільноти, а також 
його родині; 

▪ карту поляка;
▪ дозвіл на толероване перебування; 
▪ тимчасову охорону на території 

Польщі.
Інші іноземці мають право роз-

починати та вести підприємниць-
ку діяльність винятково у формі 
спілок: командитної, командитно-
акціонерної, спілки з обмеженою від-
повідальністю та акціонерної спілки. 
Вони мають право входити до таких 
спілок, купуючи їх частину або ж 
акції спілки, якщо міжнародні угоди 
цього не забороняють. Міжнародні 
угоди регулюють можливості реє-
стрування простого товариства (ци-
вільна спілка), явної спілки або парт-
нерської спілки.  

На що варто звернути увагу при 
реєструванні спілки іноземцеві? Най-
популярнішими формами ведення 
підприємницької діяльності закор-
донними підприємцями в Польщі є 
спілки з обмеженою відповідальніс-
тю й акціонерні товариства.  Інозем-
ці, що займаються підприємницькою 
діяльністю за межами Польщі, мають 
право відкрити у Польщі відділ або 
представництво своєї фірми.

Якщо іноземцем, що засновує 
спілку в Польщі, не є фізична осо-
ба, то для реєстрації спілки в країні 
над Віслою, він мусить засвідчити 
нотаріусові, що укладає угоду спіл-
ки, офіційну оригінальну копію з 
реєстру цього суб’єкта (напр. спілки 
з місцем перебування за кордоном). 
З останнього документа мусить ви-
никати перш за все те, ким є закор-
донний суб’єкт, а також хто і на яких 
засадах уповноважений його репре-
зентувати. Такий випис має бути ак-
туальний (не старший, ніж декілька 
тижнів). ■

Як зареєструвати власну фірму у Польщі?
Володимир ЛИХОТА

Якщо ви думаєте про власну фірму  
і не знаєте як її зареєструвати, 

ця стаття для вас. 
Це не така вже й складна справа, 

як може здаватися на початку. 
Сьогодні я хотів би розповісти,

 як українець або українка
 можуть зареєструвати 

власну фірму у Польщі. 
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ставить собі за мету створення під-
став для освітньої діяльності, спря-
мованої до громади мігрантів,  ви-
користовуючи метод Європейського 
Клубу Читача. Мігранти, які дізна-
ються про національні особливості 
різних країн та суспільств, також 
краще виявляють власні культурні 
риси та стають більш обізнані щодо 
власної національної ідентичності. 
На підставі Клубів Читача буде за-
початкована платформа для співпра-
ці між мігрантами, що проживають 
у ЄС та Туреччині. Додатково, про-
ект передбачає ефективний обмін 
позитивним досвідом та кращими 
практиками у сфері освіти дорос-
лих. Заходи, що проводитимуться  
в рамках цього проекту будуть спри-
яти збільшенню начитаності серед 
мігрантів через їх кращу інтеграцію 
у приймаюче суспільство. Крім того, 
проект спрямований на задоволення 
інтелектуальних потреб мігрантів, 
які постійно проживають за межами 
своєї рідної країни.

Цілі проекту...
 Підвищення активності групи 

мігрантів у сфері освіти та працевла-
штування;
 надання матеріалів (книги, газе-

ти і т.д.) для мігрантів у потребі;
 обмін досвідом (позитивний до-

свід та ефективні рішення) між орга-
нізаціями, які беруть участь в освіті 
дорослих в країнах ЄС і Туреччини;
 створення довготривалої та 

ефективної співпраці між організаці-
ями, які беруть участь в освіті дорос-
лих та мігрантів;
 краща орієнтація учасників на 

ринку праці;
 поліпшення мовних навичок та 

навичок роботи з комп’ютером серед 
учасників проекту;
 збільшення поінформованості 

мігрантів у культурних питаннях;
 впровадження таких моделей 

поведінки серед мігрантів як повага, 

толерантність, відкритість і готов-
ність до співпраці.

Зустрічі Європейського Клубу Чи-
тача будуть відбуваються в Жирардо-
ві, Ожарові та Варшаві. В рамах про-
екту додатково будуть організовува-
тися навчальні візити до Туреччини, 
Литви, Латвії та Італії.

Учасником нашого проекту
може стати...
Проект відкритий для всіх мігран-

тів, незалежно від національності та 
громадянства, проте учасники по-
винні перебувати легально на тери-
торії Польщі (віза щонайменше на 
рік, карта тимчасового перебування, 
карта резидента ЄС). Особливо за-
охочуємо до участі людей, що при-
були до Польщі у пошуках роботи та 
не мають достатніх коштів для відві- 
дин інших країн і при цьому праг-
нуть постійно підвищувати рівень 
свого особистого розвиту за допо-
могою освіти. Важливим елементом 
участі в проекті є бажання ділитись 
власним досвідом та готовність до-
помогти іншим людям у потребі. 
Участь у проекті є безплатною.

Обов’язки учасників...
 Aктивна участь в 15-18 засідан-

нях Клубу Читача протягом 2 років 
проекту, між іншим участь в диску-
сіях, навчальних тренінгах, зустрі-
чах;  
 читання літератури, яка буде об-

говорюватись під час зустрічей Клубу; 
 волонтерство на користь Фон-

ду (на вибір, згідно з вміннями осо-

би, котра зголошується як волонтер, 
а також відповідно до потреб Фонду 
Тернопільська);
 модерування та ведення однієї 

зустрічі в рамах Європейського Клу-
бу Читача для Мігрантів;
 знання польської мови – комуні-

кативне;
 англійська мова – в міру можли-

вості заохочуємо до навчання англій-
ської з початкового рівня, але також 
до подальшого вдосконалення ан-
глійської мови.

Ми пропонуємо Вам...
● Сертифікат про участь в Міжна-

родному Проекті і діяльності на ко-
ристь Фонду; 

● рекомендації та характеристики 
для працедавців; 

● можливість працевлаштування 
або стажу в рамах проектів Фонду 
Тернопільська;

● освітньо-пізнавальні виїзди до 
однієї з країн-членів ЄС та до Ту-
реччини (організатори покривають 
витрати на подорож в обидві сторо-
ни); 

● публікацію, що містить есе (тзв. 
свідчення) про особисту дорогу мі-
грації учасників проекту;

● зустрічі та дискусії з представ-
никами творчих середовищ (письмен-
никами, видавцями, журналістами), 
а також з представниками партнер-
ських організацій з Туреччини, Ан-
глії, Італії, Латвії та Литви; 

● підготовки в області персональ-
ного розвитку і міжособових умінь.

Детальну інформацію
щодо проекту можна
дізнатись...
від координатора проекту (Андрій 

Корнійчук) за номером телефону 
+48 788 162 528 українською, поль-
ською та англійською мовами, 

або написавши на
a.korniychuk@ternopilska.com  

Усі актуальні інформації з пере-
бігу проекту будуть опубліковані на 
сторінці Фонду

www.ternopilska.com
у відповідній закладці (Європейський 
Клуб Читача), а також на нашому 
фанпейджі в мережі Фейсбук

http://www.facebook.com/ternopilska 

Європейський 
Клуб читача
– це проект, який…
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Я
к не дивно, труднощі з’я-

вилися саме тоді, коли поляки свят-
кували скасування кордонів у межах 
Європейського Союзу і приєднання 
до шенгенської зони (нагадаю, це 
сталося 20 грудня 2007 р.), що давало 
можливість, зокрема, безперешкод-
но подорожувати на її території. На-
томість для українських громадян, 
які до того часу могли досить віль-
но і цілком легально приїжджати 
в Польщу, бо необхідні документи 
можна було отримати без надзви-
чайних труднощів, ці зміни озна-
чали додаткові ускладнення. Адже 
польсько-український кордон, який 
є теж східним кордоном ЄС, поча-
ли «ущільнювати» новими розпоря-
дженнями. Ті нововедення означали 
для людей зі Сходу те, що коли вони 
поїдуть додому, то не швидко їм тра-
питься можливість знову перетнути 
«європейський» кордон. Для тих, хто 
мав у Польщі роботу і жодних пер-
спектив працевлаштування в Украї-
ні, вибір був простий: не виїжджати 
так довго, як тільки це буде можливо. 
Звичайно, термін дії наявних у них 
документів поступово закінчувався 
і таким чином люди ставали «неле-
галами». 

Хоч пізніше у польському законо-
давстві вводилися поступово різні 
полегшення для перетинання кордо-
ну і працевлаштування на території 
країни (зокрема, для громадян Укра-
їни), проте для людини без дійсних 

документів дорога до легалізації була 
закритою. Становище т.зв. «нелега-
лів» здавалося безвихідним. Однак, 
не всі з цим погодилися. Почалися 
дискусії з участю представників дер-
жавної адміністрації та неурядових 
організацій, обговорювалися питан-
ня прийняття міграційної політики 
та нового закону про іноземців, що 
висвітлювалися в мас-медіа.  Завдя-
ки цьому про справу почули й най-
більше зацікавлені нею – іммігранти  
з неврегульованим правовим стату-
сом, тобто «нелегали». Тоді ж про 
можливість проведення аболіції до-
відалась Олександра – молода укра-
їнка, що на той час перебувала і пра-
цювала в Польщі вже п’ять років, з 
яких чотири – нелегально. Енергії й 
запалу їй не бракує, тож почала роз-
питувати друзів і знайомих, що вона 
може у цій справі зробити. Таким чи-
ном потрапила до Фонду розвитку 
«Крім кордонів». І навіть якщо мала 
ще якісь сумніви, то тут їх повністю 
розвіяли слова підтримки Ксенії На-
ранович, яка переконувала: «Завжди 
краще зробити хоч що-небудь, ніж не 
робити нічого». 

У приміщенні фонду почали від-
буватися регулярні зустрічі й наради, 
приєднувалися все нові люди – пред-
ставники різних національностей. 
Вдалося звернути увагу політиків  
і парламентаріїв на проблему. Зо-
крема, зустрівся з ними тодішній 
кандидат у президенти Польщі від 
Союзу лівих демократів Ґжеґож На-
пєральський. На засіданні парла-
ментської комісії національних і 

етнічних меншин на внесок депута-
та Мирона Сича було прийнято де-
зидерат у цій же справі, скерований 
до Міністерства внутрішніх справ  
і адміністрації (саме це відомство за-
ймалося справами іноземців). 

Іммігранти написали звернення 
до найвищих посадових осіб поль-
ської держави й під ним до жовтня 
2010 р. зібрали понад півтори тисячі 
підписів. Створено теж комітет «Ім-
мігранти для аболіції», що зоргані-
зував під Сеймом пікет, а його пред-
ставники занесли звернення у стіни 
польського парламенту, після чого 
проведено прес-конференцію в при-
міщенні Товариства вільного слова. 

Можна було б написати ще про 
багато подібних подій, проте най-
головніша з них – це прийняття 
польським парламентом закону з 
дещо незрозумілою, може, назвою 
«Про легалізацію перебування де-
яких іноземців...», який для біль-
шості з нас відомий як «закон про 
аболіцію». Він надає можливість від 
1 січня до 2 липня 2012 р.  складати 
внески на легалізацію тим,  хто пе-
ребуває у Польщі нелегально і без-
перервно принаймні від 20 грудня 
2007 р. Чекали на це тисячі звичай-
них людей, а в кожного з них – не-
проста доля. Сподіваємося, що те-
пер помалу владнається життя тих 
заробітчан, статус яких був досі не-
врегульований. Дійсно, навіть неве-
лика група небайдужих людей може 
гори перевернути, якщо їм справді 
дуже залежить на справі. А таких 
українців – чимало. ■

Після прийняття аболіції: 
в  м а й бу т н є  з  н а д і є ю 

«Ніколи не сумнівайтеся, що невелика група мислячих, відданих справі громадян може змінити світ. 
Насправді це єдиний спосіб, який будь-коли існував», – цей відомий вислів американського науковця Марґарет Мід
дуже влучно передає суть процесу, до позитивного вирішення якого багато зусиль доклали українські громадяни, 

що перебувають в Польщі. Ідеться про прийняту влітку аболіцію. Стала вона дійсністю, зокрема, завдяки відда-
ним справі людям, які вирішили на повний голос заявити про існування реальної проблеми з неврегульованим пере-
буванням на території Польщі іноземців, яких люди називають «нелегалами».

Вікторія ГРОНДЗКА
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О
снови для легальної робо-

ти в Польщі наступні: 
1) віза або дозвіл на перебування, 

що дають право працювати; 
2) дозвіл на працевлаштування або 

зареєстрована декларація про намір 
працевлаштувати іноземця; 

3) трудовий договір.
Якщо основною причиною Ва-

шого перебування в Польщі є освіта 
або участь в освітніх курсах, то це 
не виключає можливості додатково в 
Польщі працювати.

Чи потрібно студентові отриму-
вати дозвіл на працевлаштування?

Відповідь на це питання залежить 
від того, якою є мета видачі Вашої 
візи або на підставі якої статті Закону 
про іноземців виданий Ваш дозвіл на 
перебування.

Якщо мета видачі Вашої візи «10» 
(цю інформацію можна знайти на Ва-
шій візі в графі «Cel»), то Ви маєте 
право працювати без дозволу на робо-
ту, підписавши контракт з роботодав-
цем, у період літніх канікул: липень, 
серпень, вересень. Як правило, така 
віза видається студентам денної фор-
ми навчання провідних вишів країни 
(Варшавський університет, Яґеллон-
ський університет, Варшавська по-
літехніка тощо) та аспірантам денної 
форми навчання Польської Академії 
наук. Однак, щоб працювати протя-
гом решти року, роботодавець пови-
нен легалізувати Ваше працевлашту-
вання ще до підписання контракту з 
Вами (нижче – про те, як це зробити).

Якщо мета видачі Вашої візи «11», 
«12», «13» або «14», то почати працю-
вати Ви зможете тільки після того, як 
Ваш роботодавець оформить відпо-
відні документи (див. нижче). Зазна-
чені вище візи видаються студентам 
заочної форми навчання, студентам 
недержавних вишів, учасникам освіт-
ніх програм і курсів.

Якщо Ви отримали тимчасовий 
дозвіл на перебування на підста-

ві навчання, то перевірте, на під-
ставі якої статті він виданий. У рі-
шенні по вашій справі (Decyzja na 
zamieszkanie na czas oznaczony) у 
першому рядку вказана основа для 
видачі. Якщо нею є стаття 53 §1 п.16 
Закону про іноземців, то для того, 
щоб працювати легально в Поль-
щі, Вам не потрібно мати дозволу 
на роботу, а достатньо лише уклас-
ти контракт з роботодавцем. Якщо 
дозвіл на перебування виданий на 
основі статті 53а §1 п.1а або Закону 
про іноземців 1b, то для легальної 
праці Ваш роботодавець повинен 
оформити дозвіл на роботу.

Як оформити дозвіл на роботу  
і що таке декларація роботодавця 
про плановане працевлаштування 
іноземця, зареєстрована в Службі 
зайнятості?

Якщо Ваша віза або дозвіл на пере-
бування не дозволяють Вам працюва-
ти без відповідного дозволу, то Ваш 
роботодавець зобов’язаний оформити 
його для Вас. 

Виняток становлять громадяни 
України, Білорусі, Росії, Грузії та 
Молдови, працевлаштування яких 
можна легалізувати за спрощеною 
схемою. У цьому випадку роботода-
вець повинен зареєструвати в повіто-
вій службі зайнятості (пол. Powiatowy 
Urząd Pracy) свою декларацію про 
бажання працевлаштувати іноземця 
на бланку встановленого зразка (пол. 
Oświadczenie o zamiarze powierzenia 

pracy cudzoziemcowi). Свій статус 
роботодавець повинен підтвердити  
оригіналом реєстраційного докумен-
та (KRS, підтвердження реєстрації 
підприємницької діяльності або по-
свідчення особи для фізичної особи). 
Реєстрація декларації безкоштовна 
і здійснюється в момент звернення. 
Швидкість, простота й відсутність 
оплати є незаперечною перевагою 
цієї форми легалізації працевлашту-
вання. Проте варто пам’ятати, що 
максимальний термін видачі деклара-
ції – це 180 днів протягом року. Якщо 
Ваша співпраця триватиме довше, то 
варто зробити дозвіл на працевла-
штування.

Після оформлення цього дозво-
лу або реєстрації декларації намі-
ру працевлаштувати іноземця Ви 
укладаєте трудовий договір з робо-
тодавцем на тих умовах, які були 
заявлені при реєстрації.

Якщо Ви вирішите припинити на-
вчання, а робота стане Вашим осно-
вним заняттям у Польщі, тоді Ви по-
винні змінити документ, що дозволяє 
Вам перебувати в цій країні: адже 
мета його видачі більше не відпові-
дає дійсності. Підставою для видачі 
нового документу стане Ваш дозвіл 
на працевлаштування або декларація 
про плановане працевлаштування. 
Якщо ж навчання залишається Ва-
шим основним заняттям, то міняти 
візу або посвідку на проживання не-
має необхідності. ■

Чи може студент працювати в Польщі?
Ксенія ХАТАЛЬСЬКА
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се більше девелоперів те-
пер викупляє землю, на якій будують 
нові квартири. Зрештою, для будів-
ництва дому також необхідно купити 
землю. І тут несподіванка. «Іноземці 
з-поза Євросоюзу для купівлі землі 
повинні отримати дозвіл Міністер-
ства внутрішніх справ. Навіть якщо 
ви купуєте одну соту чи тисячну час-
тину землі або дороги», – пояснює 
нотаріус Артур Шадковський. Ця ви-
мога не стосується власників посвід-
ки постійного перебування, тобто 
іноземців з Євросоюзу. Зазвичай від-
діл дозволів і концесії розглядає всі 
заяви протягом 2 тижнів. Але якщо 
ви купляєте самі і не маєте дозволу 
на поселення, то варто подбати про 

такий дозвіл. Інакше землі не прода-
дуть. Якщо йдеться про помешкання, 
такої вимоги немає. Тому слід або 
брати дозвіл, або купувати квартиру 
з балконом.

Що потрібно знати іноземцеві 
під час пошуку квартири?
Зазвичай люди дивляться не біль-

ше 5-ти квартир. Під час пошуку вар-
то пам’ятати, що агенції нерухомості, 
які рясно пропонують свої послуги, 
дуже рідко мають пропозицію ви-
ключно у себе: вони черпають інфор-
мацію в основному з Інтернету. Про-
візія агента нерухомості – стандарт-
но 2% від вартості трансакції плюс 
ПДВ. Тому якщо погоджуватися на 
його послуги, варто поторгуватись і 
відповісти собі на питання: чи ви го-
тові заплатити цю суму.

Коли ж омріяні чотири стіни вже 
вибрані, залишилися дрібнички. Під-

писання договору-порозуміння з гос-
подарями (пол. umowa przedwstepna), 
де окреслена ціна і дата, до якої по-
трібно з’явитись до нотаріуса, а також 
те, на яких умовах продається неру-
хомість, хто коли в’їжджає і передає 
квартиру. Ця умова є обов’язковою, 
щоб розпочати кредитну процедуру. 
Також в документі вказується завда-
ток – стандартно 10% від ціни неру-
хомості, але може бути за домовленіс-
тю. Якщо Ви не встигнете викупити 
квартиру до вказаної дати, господарі 
мають право забрати гроші й продати 
квартиру іншим людям. Якщо ж вони 
до того часу захочуть продати кварти-
ру комусь іншому, то вам зобов’язані 
віддати в два рази вищу суму.

Крім того, потрібна актуальна до-
мова книга, довідка, що немає забор-
гованостей в нерухомості – і можна 
йти в банк. Або ж із готівкою до но-
таріуса! ■

ада міністрів ухвалила 
проект закону про наслідки працев-
лаштування  іноземців, що прожива-
ють на території  Республіки Польща 
нелегально. Роботодавець перш ніж 
найняти іноземця на роботу, мусить 
вимагати підтвердження легальнос-
ті  перебування на території країни. 
Документи, що підтверджують ле-
гальність перебування  (або їх копії) 
повинні  зберігатися у роботодавця 

протягом усього періоду працевла-
штування іноземця. Інформацію про 
прийом на роботу іноземця роботода-
вець зобов’язаний переказати у Фонд 
соціального страхування ( ZUS). Існу-
юча форма ZUS ZUA включає в себе 
пункт «громадянство». Інформація 
про працевлаштування іноземця ZUS 
буде переказуватися до Державної ін-
спекції праці і Прикордонної служби. 
Це дозволить не лише виявляти під-
роблені документи, але й всебічно 
контролювати статус іноземців, що 
працюють в Польщі.

Працевлаштування іноземців, які 
незаконно проживають у Польщі, буде 
каратися штрафами, а в особливих ви-
падках – позбавленням волі. Законо-
проект також передбачає додаткові 
санкції для працедавців, такі як не-
можливість участі в конкурсах на дер-
жавні закупівлі; позбавлення – протя-
гом трьох років – доступу до держав-
ної допомоги, в тому числі з фондів 
Європейського Союзу. Працедавці, що 
даватимуть роботу нелегальним мі-
грантам, будуть зобов’язані до  повер-
нення державної допомоги та дотацій, 
отриманної протягом 12 місяців від 
викриття злочину. ■

Переклад 
Олени ЛИТВИНЕНКО

Джерело: http://www.premier.gov.pl

Щоб купити землю в Польщі,
іноземцям потрібен дозвіл

Ущільнення «сірої зони» на ринку праці
Позбавлення волі за працевлаштування нелегалів
Уряд заборонить працевлаштування громадян третіх країн,  
що незаконно перебувають на території Польщі. Роботодавці, 
які не будуть дотримуватися чинного законодавства, будуть притягнуті 
до кримінальної та адміністративної відповідальності. 
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АБОЛІЦІЯ 
 І Н Ф О Л І Н І Я

Управління справ іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców) 
інформує, що з питаннями стосовно аболіції для нелегаль-
них імігрантів у Польщі можна звертатися за телефоном га-
рячої лінії.
Консультації надаються за номером (22) 601 75 25
у понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю в години роботи 
Управління, тобто від 8.15 до 16.15. 
В середу від 15.00 до 20.00. 

Інформацію можна отримати польською, англійською, 
російською мовами.

ід час зустрічі було пред-
ставлено статті нового закону про 
аболіцію, а також практичну сторону 
входження в життя норм аболіції. Пи-
тання учасників занять в основному 
стосувалися правильного заповнення 
заяви для отримання посвідки на про-
живання (пол. karta pobytu), способу 
підтвердження даних, вказаних у за-
явці, а також норм процедури тоді, 
коли людина вже розпочала процес 
легалізації перебування на підставі 
дотеперішніх зобов’язань.  

Представники Управління до 
справ іноземців оголосили, що ті 
працівники, які прийматимуть за-
явки, будуть розглядати «осіб, а не 
формальні речі». На практиці це 
буде означати, що процедура ле-
галізації перебування на підставі 
аболіції буде менш формалізованою  
і вимагатиме меншої кількості до-
кументів.

На зустрічі була представлена до-
теперішня робота у сфері популяри-
зації закону про аболіцію. Представ-
ники Управління до справ іноземців 
поінформували присутніх про те, що 
зустрічі з працівниками воєводських 
установ відбуваються постійно, роз-
даються рекламні листівки та пла-
кати, а також заплановано провести 
телевізійну кампанію стосовно або-
ліції.  

Показано також веб-сторінку 
www.abolicja.gov.pl, яка в повній мірі 
присвячена проблемам аболіції. Під-
креслено необхідність спільної ро-
боти всіх зацікавлених сторін для 
того, щоб донести інформацію про 
аболіцію до якомога ширшого кола 
іноземців. ■

Підготовка до впровадження
закону про аболіцію
Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК

Працівники Управління до справ 
іноземців провели 30 листопада 

2011 р. в офісі польського 
омбудсмена практичні заняття, 
присвячені законові про аболіцію 

для мігрантів. Їхніми учасниками 
стали, зокрема, члени неурядових 

організацій, що надають 
інформативну та консультативну 

допомогу іноземцям. 
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Культура і спорт

ХХІІІ Марафон
незалежності

До участі в цьогорічному ХХІІІ 
Марафоні незалежності, який прохо-
див у Варшаві, подали заявки біля 7,5 
тис. бажаючих. Захід зазвичай відбу-
вається 11 листопада, тобто в самий 
День незалежності Польщі. Як і в ми-
нулі роки, цього разу в марафоні стар-
тували українці, які не займаються 
спортом професійно. «Тут всі амато-
ри, хіба лише переможці займаються 
серйозно бігом», – каже українка Ми-
рослава, яка у марафоні взяла участь 
удруге. Загалом бажаючі змагалися 
на двох дистанціях. Для бігунів, осіб 
на інвалідних візках та роликах це 
була довжина в 10 км, а для учасни-
ків змагань «Nordic Walking» – 6,5 км. 
Хоча українці й не перемогли, від їх-
ніх слів віє оптимізмом. «Вважаю, що 
ідея класна! Краще бігати, ніж ходи-

ти, наприклад, на якісь маніфестації. 
Звичайно, після бігу людина змучена, 
але задоволена», – стверджує Мирос-
лава.

Немає шансів
вийти з групи...

Такі голоси чути над Дніпром. 
Фінальне жеребкування Євро-2012 у 
Києві, яке пройшло 2 грудня, виявило 
суперників України. У груповому ра-
унді збірна України зіграє з Швецією, 
Англією та Францією. Трансляцію із 
жеребкування можна було побачити 
й у Польщі – у Варшаві, Вроцлаві, 
Познані... 

А що кажуть над Віслою? «Буде 
війна під синьо-жовтим прапором!» 
– каже англієць Бенджамін. Перший 
матч Україна проведе у Києві 11 чер-
вня, де її суперником стане Швеція, 
15 червня зіграє з Францією в До-
нецьку та 19 червня – з Англією у ць-
ому ж самому місті. «Англійці? Це 

Павло ЛОЗА

В
одній з крамниць Великобританії ще на початку серпня можна 

було придбати різдвяні прикраси, подарунки тощо. У Польщі передсвят-
ковий шал з покупками починається наприкінці листопада: але вже після 
польського Різдва можна потрапити на ряд «промоцій». Проте, чи тоді 
купимо ялинку? Що робити українцеві над Віслою, який Різдво святкує 
у січні? 

Звичайно, ялинка може бути штучна, однак, якщо хтось хоче живу, то 
найкраще придбати її ще в грудні. Загалом, найбільші знижки на ці де-
ревця – саме на католицьке Різдво або відразу після нього. «Увечері 24 
грудня або день пізніше я вже віддаю ялинки безкоштовно», – підказує 
продавець ялинок з Варшави. Буває, що багато зелених красунь після свят 
стоїть неподалік великих супермаркетів. Їх здебільшого теж можна взяти 
безкоштовно. 

Різдво – а передусім українське – важко уявити без куті! Звичайно, 
більшість потрібних для виготовлення цієї святкової страви продуктів 
купимо у будь-якій крамниці. Проте, з необхідною для приготування 
цієї страви пшеницею – уже гірше. Переважно вона доступна у т.зв. біо-
крамницях, тобто в крамницх зі здоровою їжею. Там її ціна різна: 5–10 
зл., дешевше придбаємо її в Інтернет-крамницях – за 2,50–3,50 зл. за 0,4 
кг. Для лінивих є пропозиція готової куті: її виробляє одна з польських 
продовольчих фірм. Середня ціна банки цієї страви – 9 зл. Кожен може 
вибирати згідно свого смаку. Веселих свят! ■ 

я прийшов по ялинку...
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тільки бадьоро й серйозно звучить! 
Звичайно, у нашій групі слабких 
суперників немає, але усіх можна 
перемогти», – стверджує українець 
Василь.

«ETNOLIGA»
знову від січня!

Спочатку нового, 2012-го року 
розпочнеться черговий випуск 
проекту «ETNOLIGA», метою якого є 
інтеграція всіх жителів Варшави. Цей 
футбольний турнір має звернути увагу 
на проблему расизму в спортивній 
дисципліні. У турнірі беруть участь 
емігранти з кількох десятків країн 
світу. Організатори (Фонд «Fundacja 
dla wolności», товариство «Nigdy 
Więcej») від січня планують розпо-
чати захід. Більше інформації охо-
чі взяти участь у змаганнях можуть 
отримати за тел.: + 48 534 101 012. 
або прочитати на інтернет-сторінці  
www.etnoliga.org. ■


