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В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головний редактор

Україна та Польща активно вступили в передвиборчі перегони.  
У Польщі готуються до виборів у Європарламент, а в Україні – до прези-
дентських. Оскільки громадяни України не мають права голосувати, то 
зосередимось на тих, у яких маємо право голосу.

У цьому номері ми пишемо про те, як можна зареєструватися, щоб узя-
ти участь у президентських виборах і проголосувати в Польщі, а також 
подискутуємо, чому так мало українських громадян голосує за кордо-
ном. Думаю, ви маєте свої думки на цю тему, тому заохочую ними ділити-
ся на нашій сторінці у Фейсбуці. 

Одне можна сказати: участь у виборах за кордоном вимагає більше 
зусиль, ніж коли ми знаходимося в Україні. Треба щонайменше два рази 
відвідати виборчу дільницю: щоб зареєструватись і потім проголосува-
ти. Також доведеться виконати певні вимоги, про які ми пишемо в газеті. 
Виборчих дільниць у Польщі тільки чотири, тому до них треба ще доїхати, а це час і гроші, які не всі можуть собі 
дозволити. Думаю, все ж варто зробити це зусилля й узяти участь у виборах, щоб мати вплив на долю України. На-
віть якщо ми зараз живемо за кордоном, все ж це наша країна і нам не байдужа її доля. 

Як у кожному номері, прошу вас про підтримку нашого видання. Ми й надалі хочемо друкувати для вас корисну 
й потрібну інформацію, і щоб це видання залишалося безкоштовним. Аби ми могли й надалі видавати його, проси-
мо вас подарувати нам 1% свого податку. Для цього потрібно вписати у формуляр наступне:

Organizacja: Fundacja FaniMani
KRS: 0000507234
Обов’язково вкажіть призначення платежу (сel szczegółowy): 5498 Nasz Wybór

Підтримати нас можна також, оформивши регулярний благодійний внесок зі свого рахунку на банківський 
рахунок фонду «Наш вибір». Кожен злотий важливий.

Fundacja Nasz Wybór
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
KRS: 0000342283
Numer konta: 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
У переказі вкажіть: na cele statutowe

Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!
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Чинний Трудовий кодекс Польщі був 
прийнятий ще в далекому 1974 році й не-
одноразово від того часу модифікувався.

КОДЕКС 1974 РОКУ ВИМАГАЄ ЗМІН 

З метою оновлення кодексу, в 2002 році 
утворено Кодифікаційну комісію з тру-
дового права, термін повноважень якої 
тривав чотири роки. За цей час комісія 
підготувала два законопроекти про інди-
відуальні та колективні трудові відноси-
ни. Однак запропоновані зміни не були 
прийняті, робота над ними не поновлю-
валася протягом десяти років. 

З вересня 2016 року розпочала роботу 
нова Кодифікаційна комісія, до складу 
якої ввійшло чотирнадцять представ-
ників науки й практики трудового пра-
ва, одну половину яких призначив уряд, 
а іншу – профспілки та організації робото-

давців. Комісія мала продовжити роботу 
над проектами, розробленими поперед- 
никами. 

«Ми повертаємося до роботи над но-
вим Трудовим кодексом. Вважаємо, що 
кодекс 1974 року вимагає змін, – говорить 
міністр Ельжбета Рафальська. – Настав 
час для всебічного впорядкування цієї га-
лузі».

Каденція нової комісії тривала 18 міся-
ців і закінчилась у березні 2018 року пе-
реданням підготовленого законопроекту 
до Міністерства сім'ї, праці та соціальної 
політики. 

ЩО Ж СПРИЧИНИЛО ХВИЛЮ КРИТИКИ?

Законопроект на практиці є довгим пе-
реліком змін, які стосуються майже всіх 
важливих аспектів трудових відносин, 
тому він не міг не зустрітися зі шквалом 

критики, особливо зі сторони профспі-
лок та працедавців. 

Найбільше емоцій викликали пропози-
ції переведення грошей за понаднормові 
години праці на спеціальний рахунок 
працедавця, який би міг на кілька перед-
бачених способів розподілити накопиче-
ні кошти; зобов’язання відбуття відпуст-
ки в календарному році, а найпізніше 
до кінця першого кварталу наступного 
року; можливість у певних ситуаціях ро-
зірвання трудового договору із вагітними 
працівницями за згодою профспілки або 
Державної інспекції праці. 

На змінах сильно наголошувалося 
в ЗМІ, тож із часом законопроект комісії 
був заморожений Міністерством праці, 
що на Економічному форумі в Криниці 
підтвердив заступник міністра сім’ї, пра-
ці та соціальної політики Станіслав Швед, 
який вважає, що новий Трудовий кодекс 

тема номерa

ЗМІНИ В ТРУДОВОМУ КОДЕКСІ 
ПОЛЬЩІ: ЩО ПРИНІС НАМ 
НОВИЙ 2019 РІК?

(Продовження на стор. 6)

2019 рік мав принести революційні зміни в Трудовому кодексі Польщі. Однак че-
рез хвилю критики зі сторони профспілок та працедавців оновлення заморозили. 
Усе ж це не означає, що змін у трудовому праві немає. 

 Іванна КИЛЮШИК
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ця після закінчення строку її зберігання. 
Зміна є позитивною, оскільки до цього 

часу в Польщі існував один із найдовших 
термінів зберігання кадрової документа-
ції, який становив 50 років, що обтяжу-
вало працедавців.

Із 1 січня 2019 року також змінилися 
правила щодо виплати заробітної плати. 
До нового року основною формою ви-
нагороди за працю була готівка, а інша 
форма оплати вимагала внесення змін 
до колективного договору або письмової 
згоди працівника. Із 1 січня працедавець 

повинен здійснювати оплату за працю 
на вказаний працівником банківський 
рахунок за винятком ситуацій, коли пра-
цівник складе в паперовому або електро-
нному вигляді заяву про оплату праці 
готівкою на руки. До 21 січня 2019 року 
працедавець зобов’язаний поінформу-
вати працівників про обов’язок надання 
номеру банківського рахунку, на який 
він буде перераховувати заробітну плату. 
Згідно зі ст. 22 (1) §2 Трудового кодексу, 
працівник повинен надати роботодавцеві 
номер банківського рахунку або написа-
ти відповідну заяву про виплату готівки 
на руки впродовж 7 днів від дня отриман-
ня від працедавця згаданої інформації.

З 1 січня 2019 року зросла також мі-
німальна заробітна плата, яка стано-
вить 2250 злотих брутто, що на 150 
злотих більше, ніж у попередньому році 
(мінімальна заробітна плата в 2018 році 
становила 2100 злотих брутто), та на 500 
злотих більше, ніж у 2015 році. Відповід-
но, збільшилася погодинна ставка оплати 
праці з 13,70 до 14,70 злотих.

«Маємо справу з економічним зростан-
ням, зарплати зростають. Підвищення 
мінімальної заробітної плати за останні 
два роки допоможе зберегти відношення 
мінімальної заробітної плати до серед-
ньої», – пояснює міністр Ельжбета Ра-
фальська в повідомлені на порталі Мініс-
терства праці.

Водночас Е. Рафальська спростовує ко-
ментарі, що мінімальна заробітна плата 
зросла лише для того, щоб деякі праців-
ники втратили право на отримання допо-
моги за програмою «Сім’я 500+». «Хочу 
повністю заперечити цю інформацію та 
заспокоїти – через збільшення мінімаль-
ної заробітної плати ніхто не втратить 
права на допомогу. Щоб уникнути цьо-
го в майбутньому, ми плануємо підняти 
критерій доходів у наступному році», – 
пояснює очільниця міністерства.

Новий рік приніс ще одну важливу 
зміну: 1 січня набрав чинності закон про 
пенсійні заощадження (Pracowniczе Planу 
Kapitałowе (PPK)), який передбачає ство-
рення спільно працівниками, роботодав-
цями й державою універсальної, добро-

вільної та приватної системи пенсійних 
заощаджень.

PPK є системою збору пенсійних за- 
ощаджень для всіх працівників, які спла-
чують внески на соціальне страхування до 
ZUS, незалежно від типу трудової умови, 
на підставі якої працевлаштовано особу. 

Пенсійні заощадження, за оцінками уря-
ду, мають стосуватися близько 11,5 млн 
працівників і повинні забезпечити додат-
кову економію для майбутніх пенсіонерів 
після досягнення ними 60-річного віку. Ба-
зові платежі будуть відраховуватися від за-
робітної плати працівника – учасника PPK 
у розмірі від 2 до 4 відсотків винагороди. 
У свою чергу, роботодавець сплачував би 
внесок у розмірі від 1,5 до 4 відсотків ви-
нагороди. Як наслідок, максимальний вне-
сок на одного працівника може становити 
8 відсотків. Крім того, передбачена що-
річна доплата з бюджету Польщі в розмірі 
240 злотих, а також держава дає додаткову 
одноразову «привітальну плату» – 200 зло-
тих.

Соціальна програма зустріла схвалення 
експертів, оскільки вона підвищує фінан-
сову безпеку працівників, а також є до-
бровільною. Учасник програми може від-
мовитися від неї в будь-який час, склавши 
письмову заяву у працедавця, як і знову до 
неї повернутись.

Закон має піврічне vacatio legis. Най-
більші компанії, в яких працює понад 
250 осіб, застосовуватимуть положення 
закону з 1 липня 2019 року. Фірми, які 
працевлаштовують принаймні 50 осіб, – 
з 1 січня 2020 року, та компанії, де працює 
не менше 20 осіб, – з 1 липня 2020 року. 
Інші працедавці повинні застосовувати по-
ложення цього закону з 1 січня 2021 року.

Окрім того, з 1 січня 2019 року праців-
ники, працевлаштовані на цивільно-пра-
вових договорах, теж мають право всту-
пу до профспілок.

Проф. Лукаш Пісарчик позитивно оці-
нює всі зміни, називаючи їх правовою 
необхідністю й маленькими кроками в на-
прямку до змін трудового права.

є необхідним, але в цій каденції парла-
менту робота над його положеннями не 
розпочнеться. 

Проф. Лукаш Пісарчик, член Кодифі-
каційної комісії, в інтерв’ю для «Нашого 
вибору» повідомив:

– Оновлення Трудового кодексу необхід-
не, аби йти в ногу з часом та відповідати 
на потреби насамперед працівників, од-
нак у повному вигляді законопроект точ-
но не буде прийнятий. Тривають консуль-
тації щодо окремих його частин. Проте 
і часткові зміни не будуть можливі без 
згоди представницьких профспілкових 
організацій і представницьких організа-
цій працедавців. 

ЗАМОРОЖЕННЯ ПРОЕКТУ НОВОГО 
ТРУДОВОГО КОДЕКСУ НЕ ОЗНАЧАЄ, 
ЩО ЗМІН НЕМАЄ!

Все ж деякі оновлення в галузі трудово-
го права були прийняті, адже зміни впро-
ваджуються постійно, тому і 2019 рік не 
став винятком. На початку січня набули 
чинності кілька важливих змін.

Із 1 січня 2019 року термін зберігання 
кадрової документації всіх новопраце-
влаштованих осіб становить 10 років 
після закінчення трудового договору. 
Працедавцям теж надається право збе-
рігати кадрову документацію на вибір 
у паперовому або електронному вигляді. 
У свою чергу, колишній працівник зможе 
забрати документацію після припинення 
трудових відносин протягом одного міся-

З 1 січня 
2019 року 

 зросла мінімальна 
заробітна плата, 
яка становить 
2250 злотих брутто

Із 1 січня 
працедавець 

повинен здійснювати 
оплату за працю на 
вказаний працівником 
банківський рахунок
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вісті з України

1 січня Володимир Зеленський 
заявив, що йде в президенти.

Один із двох пішохідних пунктів 
пропуску на кордоні з Польщею 
«Долгобичів–Угринів» закрився.

Мінімальну заробітну плату 
в Україні підвищено до 4173 грн.

5 січня У Стамбулі урочисто 
підписано томос про автокефалію 
Православної церкви України.

7 січня Біля берегів Туреччини 
затонуло вантажне судно 
з 11 українцями на борту. Загинули 
4 громадянина України.

9 січня Україна посіла 84-те місце 
в «Індексі демократії – 2018» зі 
статусом «гібридний режим».

14 січня Львів визнано лідером 
серед міст України за індексом 
якості життя.

15 січня Міністри закордонних 
справ Польщі, Литви, Латвії та 
Естонії відвідали Маріуполь. 

20 січня Human Rights 
Watch: в Україні в 2018 році 
обмежувалися права і свободи 
громадян.

21 січня ЗМІ: Володимир 
Зеленський має фірму в Росії, 
яку фінансував російський уряд.

22 січня Юлію Тимошенко 
втретє висунуто в кандидати на 
президентську посаду.

24 січня Суд визнав Віктора 
Януковича винним у державній 
зраді та засудив на 13 років 
ув'язнення.

28 січня Святослав Вакарчук 
заявив, що не висуватиме 
свою кандидатуру на посаду 
президента.

29 січня Петро Порошенко 
оголосив, що балотуватиметься на 
другий президентський термін.

29 січня Президент: Україна 
подасть заявку на вступ до ЄС 
та НАТО в 2024 році.

31 січня Національна суспільна 
телерадіокомпанія України 
звільнила голову правління Зураба 
Аласанію.

31 січня Опитування: За 
президентське крісло реально 
змагатимуться троє кандидатів. 

січень П ерший політичний місяць 2019 року 
пройшов під знаком президент-

ської кампанії. У новорічну ніч про намір 
балотуватися на головну посаду країни 
оголосив актор Володимир Зеленський. 
Відомий комік пообіцяв привести в по-
літику нові обличчя, свою передвиборчу 
програму закликав створити всім охочим 
та не дуже переконливо намагався «від-
хреститися» від олігарха Ігора Коломой-
ського. Хмари над Зеленським почали згу-
щатися після того, як ЗМІ повідомили про 
російський бізнес «слуги народу», а грім 
пролунав тоді, коли журналісти знайшли 
документальне підтвердження, що росій-
ська фірма, пов'язана з Володимиром Зе-
ленським, отримала дофінансування від 
Міністерства культури РФ. Проте це не 
дуже зашкодило актору, і в січні він впев-
нено тримався серед лідерів президент-
ських перегонів.

Другою серед головних кандидатів на 
булаву до кампанії офіційно долучилася 
Юлія Тимошенко. На урочистому з’їз-
ді партії «Батьківщина», який відбувся 
в День Соборності України, екс-прем'єрку 
втретє висунули кандидатом на посаду 
глави держави. Понад дві години політик 
представляла свою програму – «Новий 
курс», підсумувавши, що її мета – побу-
дова Великої України. Проблеми у Юлії 
Володимирівни розпочалися відразу піс-
ля з’їзду, оскільки її команду звинуватили 
в брехні. Під час події учасникам форуму 
продемонстрували відеоролики, які мали 

С аме так підписання та вручення то-
мосу Православній церкві України 

назвав президент Петро Порошенко. На 
початку січня українська делегація на 
чолі з главою держави відвідала Стамбул 
для участі в завершенні процесу визнан-
ня української церкви. Саме там 5 січня 
вселенський патріарх Варфоломій під-
писав томос щодо надання автокефалії 
Православній церкві України, а на Святве-
чір урочисто вручив його новообраному 
митрополиту київському Епіфанію. «Ви 

народилися для Христа, але хрещення от-
римали від Константинополя», – зазначив 
тоді вселенський патріарх, бажаючи Укра-
їні передусім миру. «Ми віримо, що об’єд-
наємо все українське православ’я навколо 
київського престолу», – заявив у свою чер-
гу Епіфаній. «Ми нарешті визволили нашу 
давню церкву з московської неволі», – 
зазначив присутній на урочистості пре-
зидент Порошенко. А вже у перший день 
Різдва томос був показаний вірянам у Со-
фії Київській.

К иївський суд 24 січня визнав пре-
зидента-втікача Віктора Януковича 

винним у державній зраді та в пособни-
цтві у веденні агресивної війни, що за 
Кримінальним кодексом України «по-
тягнуло» на 13 років ув'язнення. «Строк 
відбування покарання рахуватиметься 

з часу затримання Януковича», – ого-
лосили в суді, адже з 2014 року він пе-
реховується на території Росії. Цікавим 
здається факт, що екс-президента ви-
правдали за однією зі статей – посягання 
на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України.

свідчити, що Тимошенко в боротьбі за 
президентське крісло підтримують відомі 
особистості – бразильський письменник 
Паоло Коельйо та екс-генсек НАТО Ан-
дерс Фог Расмуссен. Проте спочатку бра-
зильський письменник, а потім і датський 
політик свою підтримку кандидатури 
екс-прем’єрки заперечили.

Минув тиждень, і на президентську по-
саду було висунуто чинного главу дер-
жави. На урочистий форум підтримати 
Петра Порошенка прибули, зокрема, 
прем’єр-міністр та голова Верховної Ради. 
Несподіванкою став виступ письменника 
Леся Подерев’янського. Сам президент 
пообіцяв на завершення свого другого 
терміну – в 2024 році – подати офіційну 
заявку на вступ до ЄС та отримати План 
дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Однак частина експертів закидає гла-
ві держави, що офіційному висуненню 
Порошенка на другий термін передував 
так званий «томос-тур» Україною, а отже 
використання церкви в передвиборчій 
кампанії. Створення єдиної Автокефаль-
ної православної церкви України таки 
принесло політичні дивіденди Петру По-
рошенку, оскільки останнього дня січня 
йому вдалося випередити в президент-
ському рейтингу Юлію Тимошенко (16,4% 
проти 15,7%). Але згідно з соціологічним 
дослідженням («Социс», КМІС та Цен-
тру Разумкова), і президента, і колишню 
прем'єрку обігнав Володимир Зеленський 
(23%).

2019

Як новий рік зустрінеш... «ПП, ЮТ чи Зе»?

«Ще один акт проголошення незалежності України»

«Третій строк» для Януковича

Підготував Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталу «Українська правда», газети «Дзеркало 
тижня» та «Громадського ТВ».
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Чому українці 
не голосують?

роаналізувавши декілька 
офіційних джерел щодо 
во левиявлення співвітчиз-
ників за кордоном, маємо 
підстави стверджувати, що 

українці в еміграції не виявляють знач-
ної електоральної активності. За даними 
Центральної виборчої комісії, у 2014 році 
в президентських виборах на закордон-
них дільницях взяли участь усього 72 тис. 
виборців. Це близько 10%, беручи до ува-
ги тільки офіційну кількість трудових мі-
грантів з України на 2014–2015 роки, яка, 
за даними Міжнародної організації з мі-
грації, становила близько 688 тис. осіб.

«Мовчання» українців за кордоном 
є негативною тенденцією, адже мігранти, 
віддаючи свій голос, мають можливість 
якісно вплинути на вибір нової влади, 
використовуючи досвід проживання у ви-
сокорозвинених країнах і критичне мис-
лення на відстані стосовно кандидатів. 
Водночас такі цифри також свідчать про 
незацікавленість людей у політичному 
й соціальному житті України, що у свою 
чергу може означати небажання українців 
повертатися на Батьківщину.

Втім є й інші причини низької актив-
ності мігрантів під час виборів. Незначна 
кількість голосів із-за кордону обумовлю-
ється й досить складним процесом зміни 
виборчої адреси, яка в більшості грома-
дян відповідає місцю прописки в Україні. 
У 2019 році для цієї процедури в консуль-
ському відділі Посольства України у Вар-
шаві вимагають низку копій документів, 
які, що найгірше, потрібно складати ви-
ключно особисто. Крім першої сторінки 
паспорта, необхідно мати копію підтвер-
дження легального перебування на тери-
торії Польщі (візи, карти перебування), 
копію умови винайму житла та заяву, яку 
можна заповнити на місці. Змінити ви-
борчу адресу й проголосувати можливо 
тільки в чотирьох великих містах Польщі, 
що теж є досить незручною обставиною 
для українців, які живуть і працюють не 
поблизу консульського відділу. Ці усклад-
нюючі фактори, можливо, навіть біль-
ше за небажання людей, впливають на 
низьку явку на закордонних дільницях. 

Поліпшити цю ситуацію могло б упрова-
дження нових технологій, наприклад пе-
ренесення процесів голосування в пло-
щину «онлайн», що дозволило б охопити 
набагато більшу кількість електорату, 
особливо серед молоді й мігрантів.

Та на противагу цим невтішним показ-
никам виборчої активності за кордоном, 
останні дослідження, здійснені Інститу-
том аналізу та прогнозування спільно 
з аналітичною групою «Соціопрогноз», 
за підтримки київського прес-клубу, за-
фіксували, що всередині держави цьо-
горіч готові взяти участь у президент-
ських виборах близько 80% громадян. 
Якщо прогноз справдиться, то ці вибори 
встановлять рекорд явки за всі попе-
редні роки. У 2014 році, коли Революція 
Гідності заплатила надто високу ціну за 
можливість чесного волевиявлення, на 
виборчі дільниці прийшли лише 59,48% 
електорату.

Утім, беручи до уваги й інші джерела, 
можна зазначити, що у 80% потенційно 
активних виборців молодь становить 
меншість.

Як повідомляє інформаційний веб- 
портал «Радіо Свобода» з посиланням 
на дані опитування Міжнародного рес-
публіканського інституту (IRI), прове-
деного на замовлення Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID), лише 
20% українців віком від 18 до 35 років 
планують взяти участь у найближчих ви-
борах. Додаючи до цих показників факт 
виборчої пасивності значної частини 
свідомих і активних громадян за кордо-
ном, можна зробити висновки, що ново-
го президента обиратимуть здебільшого 
люди старшого віку, які, на жаль, легко 
підпадають під вплив популістських по-
літичних кампаній.

«Тоді як молодь України – це та віко-
ва група, серед якої має місце найбільша 
підтримка членства в Євросоюзі, їхнє 
політичне віддалення хвилює. Особли-
во напередодні президентських та пар-
ламентських виборів в Україні в 2019 
році», – зазначив програмний директор 
IRI Стівен Нікс для журналістів «Радіо 
Свобода». Наявність такої тенденції по-

П 
яснює керівник Українського інститу-
ту соціальних досліджень ім. Яременка 
Ольга Балакірєва: ключовою причиною 
пасивності людей на виборах є недовіра 
до політиків.

Проте недовіра, а відтак і бездієвість, 
не захистять українця, який не голосує, 
від можливих маніпуляцій його вибор-
чим правом. Схему, за якою можуть 
(і, найімовірніше, будуть) працювати 
виборчі штаби партій в Україні, на сво-
їй сторінці у Фейсбуці пояснює Сергій 
Марченко – спеціаліст ринку праці та 
колишній директор з розвитку порталу 
Work.ua: «До прикладу, в місті 10% не-
заможних. Бази таких людей є у штабах, 
їх активно юзають [використовують]. За 
пакет гречки ці 10% проголосують хоч 
за чорта лисого. Якщо всі містяни бу-
дуть свідомими та прийдуть голосувати, 
кількість "гречаних” виборців так і зали-
шиться 10%. Але якщо ти повіриш ЗМІ 
і на вибори не прийдеш, явка знизиться 
до 50% і менше. Тоді початкова кількість 
голосів із 10% перетвориться вже на 20% 
і більше. Зазвичай цього цілком виста-
чає, щоб переміг який-небудь Вілкул або 
Черновецький» [переклад з оригіналу 
Назара Розлуцького].

Саме тому низька явка – ознака не 
тільки зневіри й розчарування, а й пе-
редвісник того, що до влади легко може 
прийти недобросовісна політична сила. 
Збільшити відсоток непідкупних голосів 
може кожен громадянин, чесно проголо-
сувавши як на території України, так і за 
кордоном.

Зокрема, Посольство України в Рес-
публіці Польща вже оголосило прийом 
заяв на реєстрацію всіх бажаючих про-
голосувати. Для цього, як ми зазначали 
вище, необхідно попередньо звернутися 
до відповідного консульства чи посоль-
ства у своєму місті, аби змінити виборчу 
адресу й бути внесеним до списку вибор-
ців на закордонній дільниці. За даними 
сайту посольства, всі, хто усвідомлює 
важливість цього вчинку і, не зважаючи 
на формальні труднощі, бажає зробити 
свій вибір, зможуть зробити це у Варша-
ві, Кракові, Любліні та Ґданську.

Вікторія 
ЛАВРИНЕНКО

Незважаючи на велику кількість суспільних і політичних подій як у Польщі та Україні, 
так і в цілому світі, на сьогодні головною подією, яка привертає увагу всіх свідомих 
громадян України, залишаються чергові, сьомі, вибори президента нашої держави. 
Віддати свій голос за того чи іншого кандидата, а відтак і вплинути на напрям 
подальшого розвитку країни, кожен бажаючий матиме змогу вже 31 березня.
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події

Трудова міграція в умовах 
фрагментації праці: проблеми та можливі 
способи їх вирішення

Іванна КИЛЮШИК

Під час заходу голова фонду «Наш 
вибір» Мирослава Керик разом із 
Бенджаміном Коупом представили 

результати дослідження трудового досві-
ду мігрантів у Польщі в добу фрагментації 
праці, реалізованого в рамках проекту 
«У бік спільних інтересів між локальними 
працівниками і мігрантами», співфінансо-
ваного програмою Європейського Союзу 
«Європа для громадян». 

Дослідження проводилися з жовтня 
2017 по серпень 2018 року. Для вивчення 
проблематики були використані результа-
ти дослідження умов праці працівників-мі-
грантів, проведеного в рамках проекту 
«STRONGLAB», додатково проведені ін-
терв’ю з працедавцями, мігрантами з Укра-
їни, представниками профспілкових та не-
урядових організацій. 

Першим представленим на семінарі 
прикладом фрагментації праці є агенції 
тимчасової праці, до яких польські пра-
цедавці, у зв’язку з браком працівників, 
змушені все частіше звертатися за допомо-
гою. Агенції займаються рекрутацією пра-
цівників (найчастіше українців) та їхніми 
бюрократичними справами (легалізацією 
праці й перебування), якими працедавець 
переважно займатися не хоче. 

Умови праці осіб, працевлаштованих 
агенціями, в багатьох аспектах відрізня-
ються від умов праці робітників, праце-
влаштованих безпосередньо фірмою. Пра- 
цівники від агенцій можуть мати інший 
робочий одяг, виконувати важчу роботу, 
отримувати нижчу оплату, вони не мають 
доступу до профспілок, не отримують бо-
нусів типу «Team Building» чи безкоштов-
ний абонемент до фітнес-клубу. 

У результаті повстають тристоронні сто-
сунки праці – працедавець, агенція, пра-
цівник, що ускладнює трудові відносини. 
Працівників від агенцій трактують як «пра-
цівників гіршого сорту». Невідомо, хто має 
розв’язувати конфліктні ситуації. Тимчасо-
вість легалізації праці (найчастіше агенції 
працевлаштовують іноземців на підставі 
декларації про надання роботи іноземце-
ві, яка є короткотерміновим дозволом на 
роботу на 180 днів протягом року) та брак 

лізувати зв’язок між непевними умовами 
праці іноземців і їхнім доступом до грома-
дянських прав та запропонувати способи 
вирішення такого типу проблем.

Дискусія, у якій взяли участь представ-
ники Інституту публічних справ, управлін-
ня міста, Інспекції праці, Агенції тимчасо-
вої праці EWL Group, Посольства України 
в Польщі та інших експертних осередків, 
стосувалася головним чином питання мі-
граційної політики Польщі, яка насампе-
ред повинна допомагати інтеграції інозем-
ців, інформувати їх про права, надавати їм 
безкоштовний доступ до вивчення поль-
ської мови та сприяти розвитку їхніх іні-
ціатив, не дивлячись на характер їхньої 
міграції. 

Ігнаци Юзвяк з Осередку дослідження 
міграцій Варшавського університету та 
член профспілки додав, що важливим ас-
пектом є також бажання самих працівни- 
ків захищати свої права:

– Імпульс прагнення змін має йти знизу. 
Група працівників – чи з того самого сек
тору, чи країни – мусить самоорганізува
тись і щось сказати. Це можуть бути дис
кусійні групи або інтернетплатформи. 

Ева Сівек із Польської господарчої пала-
ти запропонувала навчати агенції добрим 
практикам:

– Добре було б показати кілька пози
тивних прикладів відповідей на потреби 
працівників, що сприятиме збільшенню 
клієнтів агенції. 

Серед запропонованих рекомендацій 
також були наступні: Польща повинна 
впровадити зміни в міграційній політиці, 
тобто ввести більше форм охорони рівної 
винагороди та відповідного трудового 
контракту; змінити критерії пенсійного 
віку, доступу до допомоги по безробіттю, 
декретних відпусток, аби уникнути дис-
кримінації тимчасових працівників. Інфор-
мація щодо працевлаштування має бути 
доступна мовою, яку працівники-мігранти 
знають. Профспілки повинні долучитися 
до сприяння об’єднанню тимчасових пра-
цівників та охорони їхніх прав, а неурядові 
організації – наголошувати на проблемах, 
з якими вони стикаються в Польщі. 

кар’єрного розвитку стають причиною по-
стійної ротації працівників. 

Іншим прикладом фрагментації праці 
є аутсорсинг. Бенджамін Коуп представив 
як приклад професію водія вантажівки 
в транспортній фірмі. Виконання такої ро-
боти можливе при наявності водійської 
категорії В. Вона не регулюється прави-
лами праці, які застосовуються до водіїв 
тірів. Працівник перевозить вантажі між 
різними точками по всьому ЄС без плану, 
координати наступного вантажу та міс-
ця доставки отримує з дня на день, живе 
у вантажівці, користується безкоштовними 
дорогами та сам відповідає за інфраструк-
туру своєї праці. Працедавець моніторує 
виконання роботи на комп’ютері. Така пра-
ця є аутсорсинговою (передача фірмою 
частини завдань стороннім виконавцям на 
умовах субпідряду) та полягає на комбіну-
ванні відмінностей в різних країнах щодо 
цін, контролю, законодавства з метою ско-
рочення витрат.

Останнім прикладом фрагментації 
є уберизація, яка є формою праці через 
онлайн-платформи в рамках так званої 
економіки спільного споживання, яка при-
зводить до усунення посередників між 
клієнтами і постачальниками послуг. У да-
ній ситуації інтернет-платформа виступає 
посередником між працедавцем і праців-
ником. Прикладом у Польщі є платформа 
Pozamiatane, 90% працівників-користува-
чів якої – мігранти. Такий працівник не має 
конкретного працедавця, може сам укла-
дати графік своєї праці. Формою контролю 
є оцінювання послуг замовником. 

У ситуації фрагментації праці традиційні 
форми захисту прав працівників, солідар-
ність між ними чи надання їм соціальної до-
помоги ускладнюються. Тимчасове й аген-
ційне (посередницьке) працевлаштування 
мігрантів створює перешкоди в доступі їх 
до соціального забезпечення, в гідному 
річному доході, в процесі вирішення їхніх 
проблем. Профспілки відіграють обмеже-
ну роль у забезпеченні справедливих умов 
праці у випадку працевлаштування через 
посередників. Тому під час другої частини 
семінару учасники спробували проана-

В Українському домі у Варшаві відбувся семінар «Працівники-мігранти в Польщі 
в умовах змін форм праці», який порушив питання – чи може досвід праці мігрантів 
стати підставою до нових форм суспільної солідарності і як саме?
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Надійшов 2019 рік, а це означає, що час підсумувати, чим жив Український дім та фонд «Наш вибір» у 2018 році. Рік, 
що минув, був доволі важким, оскільки фонд, як громадська організація реалізує свої статутні цілі найчастіше завдяки 
грантовій підтримці. Уже два роки польський уряд не дає доступу до європейських коштів на інтеграцію іноземців, 
завдяки яким протягом семи років вдавалося видавати газету, вести портал і розвивати Український дім у Варшаві, 
відсутня теж достатня підтримка від української держави, тому продовження діяльності стало викликом для команди 
фонду. Завдяки нашій впертості та підтримці добрих людей вдалося не тільки втриматись, але й реалізувати низку 
потрібних ініціатив. Силами працівників, волонтерів та друзів «Нашого вибору» події в Українському домі відбувалися 
майже щодня, діяв консультаційний пункт, а крім того фонд займався освітніми проектами, дослідницькою роботою 
на тему міграції, а працівників організації часто запрошували як експертів багатьох конференцій і робочих зустрічей. 
Перед нами 2019 рік – і новий етап не тільки боротьби за існування, але, сподіваємося, і розвитку.

«НАШ ВИБІР»У 2018 РОЦІ

Інформація

У 2018 році в Українському домі вже 
традиційно можна було отримати квалі-
фіковану й безплатну допомогу щодо ле-
галізації, працевлаштування та інтеграції 
в Польщі, звернувшись до консультацій-
ного пункту для мігрантів. Протягом року 
надано 2818 консультацій (особистих, 
письмових і телефонних). Більшість клієн-
тів пункту становили українці, але за кон-
сультаціями зверталися також громадяни 
інших держав: із Європи, Азії, Африки та 
Латинської Америки. Консультанти пункту 
допомагали своїм клієнтам із правильним 
оформленням документів, пошуком житла 
й роботи, відстоюванням своїх прав пе-
ред нечесними роботодавцями та забез-
печували всією необхідною інформацією, 
яка б зробила процес інтеграції мігрантів 
до польського суспільства максимально 
комфортним. Для українців, зацікавлених 
темами легалізації у Польщі, проведено 
низку інформаційних зустрічей, на яких 
можна було поставити питання юристу та 
експертам відповідних галузей. 

Уже вісім років фонд «Наш вибір» ви-
дає газету «Наш вибір» і керує порталом 
naszwybir.pl, що покликані інформувати 
громадян України, які вже перебувають 
у Польщі або тільки планують до неї при-
їхати, про всі важливі моменти легаліза-
ції та інтеграції. На порталі можна знайти 
інформацію на різноманітні теми стосов-
но життя в Польщі, а також новини щодо 
польсько-української співпраці, освіти, 
культури, політики та ін. Портал у 2018 
році відвідали понад три мільйони ра-
зів. Читачі, уже традиційно, найбільше 
цікавилися темами легалізації та роботи 
в Польщі, купівлі й найму квартир, а також 
інформацією щодо подій у країні. Завдяки 
польській версії порталу про життя укра-
їнців у Польщі та діяльність фонду могли 
довідатися польськомовні користувачі, 
які в 2018 році були частими гостями Укра-
їнського дому. Паперова версія газети 
друкується накладом 3 тисячі екземпля-
рів і розсилається до більше ніж 80 місць 

у Польщі. У 2018 році вийшло сім номерів 
газети. 

Минулого року фонд видав «Довідник 
для громадян України в Польщі: праця 
та освіта». Видання мало на меті допомог-
ти українським громадянам розібратися 
з базовими правилами, пов’язаними з пра-
цею та освітою в цій країні. Це вже третій 
довідник, скерований до українських 
громадян. Перший тоді ще Громадянська 
ініціатива «Наш вибір–Україна», видала 13 
років тому, а другий – у 2016 році.

Цей довідник підготовано фондом 
«Наш вибір» і видано завдяки фінансовій 
підтримці фірми «Meest» та Посольства 
України в Польщі. Довідник можна було 
отримати безкоштовно в українських 
дипломатичних установах країни, гро-
мадських організаціях та релігійних осе-
редках, тобто в понад 80 місцях у Польщі. 
Можна також користуватись електронною 
версією довідника в розділі «Бібліотека» 
на порталі www.naszwybir.pl. Тираж довід-
ника – 10 000 примірників.

Освіта
В Українському домі діє мовна школа, 

де можна навчатися польської мови. На 
численні прохання поляків, зацікавлених 
вивченням української мови, там також 
проводяться заняття з української як іно-
земної.

Виповнилося три роки Українській 
суботній школі для громадян України, 
що координується фондом. У 2018 році 
осередок отримав підтримку від Посоль-
ства України, завдяки чому тут проведено 
272 уроки української мови та розвитку 
українського мовлення, 60 уроків історії 
та культури України. Заняття відбувалися 
в п'яти вікових групах. Школу відвідува-
ло більше 60 учнів. Вчителі та учні взяли 
участь у шкільних святах, відзначенні Дня 
Незалежності України, провели зустріч зі 
Святим Миколаєм у Посольстві України та 
в Українському домі. 

Для найменших українців Варшави про-
тягом року в Українському домі вже тра-
диційно діяв клуб вихідного дня «Рукави-

чка», де діти могли не тільки весело й цікаво 
провести час, а й мали різноманітні заняття, 
наприклад із танців та розвитку українсько-
го мовлення.

Культура
Протягом минулого року в стінах Україн-

ського дому відбулося 548 заходів, серед 
яких тренінги, курси, заняття з йоги, май-
стер-класи та зустрічі з відомими людьми: 
письменниками, активістами, експертами. 
Гостями фонду були Енн Епплбаум, Мирос-
лав Маринович, Тарас Компаніченко та «Хо-
рея Козацька», Адам Боднар, Єжи Стемпєнь, 
Ганна Гопко, Євген Чолій, Дмитро Щебетюк, 
Андрій Любка та інші. 

Фонд «Наш вибір» декілька разів пред-
ставляв Україну на ярмарках та вуличних 
фестивалях, а у стінах Українського дому 
проведено два великі ярмарки – Різдвяний 
і Великодній, на яких українські майстри 
й майстрині могли представити свої вироби 
та послуги.

Культурне життя Українського дому обер-
талося теж навколо візуального мистецтва 
та літератури. Протягом 2018 року в галереї 
відбулося п’ять виставок. Демонструвалися 
роботи українських художників, що прожи-
вають у різних містах України.

У 2018 році продовжив діяльність Літе-
ратурний клуб Українського дому «По-су-
сідськи», учасниці та учасники якого об-
говорювали книжкові новинки й класику 
українських і польських авторів. 

Підсумовуючи, у 2018 році в Українському 
домі відбулося:
• 548 заходів (виставки, зустрічі, курси, тре-

нінги, святкування),
• 2818 консультацій (особистих, письмових 

та телефонних),
• 5 виставок,
• 2 ярмарки,
• 3 благодійні збірки,
• завітало 9645 відвідувачів.

У 2018 році фонд був співорганізатором 
разом із Об’єднанням українців у Польщі та 
низкою партнерів і спонсорів «Свята Неза-
лежності України. 100 років Незалежності 
Польщі. 100 років державності України». 

Мирослава КЕРИК
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У програмі святкувань відбулися концер-
ти таких артистів, як «Kozak System» (Київ), 
«Горина» (Рівне), співочо-танцювальний 
колектив «Ославяни» (Мокре з Підкар-
паття), «GO-A» (Київ) тощо; дискусія за 
участі визначних дослідників історії та 
польсько-українських відносин, серед 
яких проф. Ярослав Грицак, проф. Оль-
га Гнатюк, проф. Томаш Стриєк; ярмарок 
українського рукоділля; майстер-класи: 
традиційні українські танці, гра на лірі 
корбовій, українські витинанки, тради-
ційний розпис «Петриківка», заняття для 
наймолодших від Української суботньої 
школи у Варшаві; виставки: перша при-
свячена польсько-українському союзу 
1920 року, друга – виставка фотографій 
Параски Плитки-Горицвіт, гуцульської ху-
дожниці, письменниці, народного філосо-
фа, етнографа, фотографа. У заході взяло 
участь декілька тисяч учасників.

Допомога
Незважаючи на брак фінансування влас-

ної діяльності, фонд уже вкотре допомагав 
іншим. Так, у 2018 році ініціативою «Ге-
роям Майдану» було зібрано рекордну 
суму коштів під час акції «Свята без тата» – 
103 000 злотих, завдяки яким організа-
тори могли закупити різдвяні подарун-
ки для 2987 дітей, чиї батьки загинули на 
Сході України. Крім того, протягом грудня 
до Українського дому всі небайдужі мог-
ли принести іграшки та солодощі для ді-
тей-сиріт, які успішно передано до різних 
регіонів України. У 2018 році збірка відбу-
лася вже вп’яте.

Українські жінки отримали підтримку 
коуча в рамках програми підтримки укра-
їнських жінок у Польщі від Клубу укра-
їнських жінок. У 2018 році розпочався 
проект підтримки, скерований до жінок 
з високими кваліфікаціями, які приїхали до 
Польщі із своїми чоловіками й мають про-
блеми із входженням на польський ринок 
праці.

Права українських працівників
У 2018 році фонд реалізував два проек-

ти, націлені на дослідження ситуації укра-
їнських працівників на польському ринку 
праці в контексті їхніх прав. 

Разом із організаціями з Чехії, Словач-
чини, Угорщини та України фонд «Наш ви-
бір» із січня 2017 до липня 2018 року реа-
лізує проект, орієнтований на підтримку 
мігрантів, «В бік міцнішої транскордонної 
співпраці у сфері трудової міграції між ін-
ституціями, що займаються охороною прав 
працівників (STRONGLAB)». Проект перед-
бачав зміцнення співробітництва й обмін 
досвідом між інспекціями праці, громад-
ськими організаціями та іншими суб’єкта-
ми, які підтримують робітників-мігрантів, 
із метою зміцнення охорони їхніх прав 
і дотримання стандартів роботи. Проект 

фінансувався Міжнародним Вишеградсь-
ким фондом та Міністерством закордонних 
справ Королівства Нідерландів.

Наступний проект «У бік спільних інтере-
сів між мігрантськими та місцевими праців-
никами» фонд реалізував з низкою євро-
пейських партнерів. Він мав на меті зібрати 
«забуті голоси» трьох основних груп пра-
цівників (мобільних працівників з ЄС, не 
з ЄС і місцевих працівників) із конкретних 
секторів економіки й донести їх до ширшо-
го загалу за допомогою друкованих матері-
алів і серії конференцій. У рамках цих двох 
проектів організовано дві конференції, які 
мали на меті солідаризувати ті установи, які 
хочуть захищати права українських праців-
ників. 

У результаті цих проектів ми провели два 
дослідження про умови праці українських 
мігрантів, видали два рапорти й записали 
один репортаж. Завдяки проектам фонд 
розпочав співпрацю з Державною інспек-
цією праці, і в Українському домі проходи-
тимуть регулярні консультації для україн-
ських громадян.

Інші проекти
Фонд також реалізував проект «Мігран-

ти-підприємці у вишеградських країнах: 
регіональний вимір співпраці стартапів». 
Ідея його – промування підприємницької 
діяльності мігрантів через демонстрацію 
успішних стартапів і діяльності підприєм-
ців. Метою є створення платформи для об-
міну інноваційними ідеями та бізнес-моде-
лями малих підприємств, започаткованих 
мігрантами. 

Фонд взяв участь у проекті «Decons-
truction. Архіви КҐБ для медіа», коор-
динованому Інститутом дослідження ви-
звольного руху, в межах якого українських, 
чеських, словацьких та польських жур-
налістів навчали працювати з нещодавно 
відкритими архівами КДБ. У результаті 
проекту вийшов посібник по роботі з архі-

вами КДБ «Архіви КҐБ для медіа», у якому 
пояснюється, які документи можуть знайти 
журналісти у відкритих архівах, як їх чита-
ти, як перевіряти інформацію, а також як 
архівні документи можуть долати «фейки», 
дезінформацію та пропаганду.

У квітні 2018 року за діяльність Укра-
їнського дому ми отримали престижну 
у Польщі нагороду «Окуляри рівності» від 
Фонду ім. Ізабели Яруги-Новацької. В об-
грунтуванні підкреслювалася наша праця 
для налагодження польсько-українського 
діалогу та підтримки потребуюючих осіб.

Підсумовуючи, в 2018 році з нашою про-
позицією ми дійшли до 484 260 осіб. Завдя-
ки пожертвам минулого року нам вдалося 
зібрати 7403,96 злотих переказами на наш 
рахунок і 5110,55 злотих у рамках громад-
ської збірки. Ми дуже вам вдячні за довіру 
й підтримку. Будемо сподіватися, що ви 
й надалі будете підтримувати нашу спільну 
справу. Щоб перелічені ініціативи могли 
продовжувати діяти, просимо вас подару-
вати нам 1% свого податку. Для цього по-
трібно вписати у формуляр наступне:

Organizacja: Fundacja FaniMani
KRS: 0000507234
Обов’язково вкажіть сel szczegółowy: 
5498 Nasz Wybór

Підтримати нас можна теж, переказуючи 
благодійний внесок на банківський раху-
нок фонду «Наш вибір»:

Fundacja Nasz Wybór
Numer konta:
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Назва переказу: na cele statutowe

Додамо, що внески можна відрахувати 
від податку.

Запрошуємо до співпраці й підтримки 
нашої спільної справи!

Фото з архіву Українського дому.
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прихильником зміцнення нашої спів праці. 
Один із прикладів такого зміцнення – 
наша практика приймати на стажування до 
мерії двох студентів зі Львова», – говорив 
Адамович у 2017 році в розмові для порта-
лу natemat.com.pl. Окрім традиційної для 
поляків уваги до Львова та Одеси, він ос-
танніми роками активізував співпрацю зі 
Слов’янськом та Маріуполем. В останньо-
му Ґданськ фінансує Агентство локальних 
ініціатив. 

Адамович часто наголошував на значенні 
саме української громади міста – як мен-
шини, так і трудових мігрантів. Улітку 2016 
року за ініціативою Адамовича у Ґданську 
повстала перша в Польщі Рада іммігрантів. 
До її складу ввійшли мігранти з Бразилії, 
Сирії, Узбекистану, Тунісу, Німеччини та 
України. Члени ради провели десятки зу-
стрічей з учнями, їхніми батьками та сту-
дентами, присвячених міграції, толерант-
ності й культурній різноманітності. 

Останніми роками постать Адамови-
ча в Польщі набула особливого значення: 
політик підтримував громадян, які про-
тестували проти реформ правлячої партії 
«Право і справедливість» – судової, зміни 
складу Конституційного трибуналу, насту-
пу на незалежність публічних ЗМІ. Його 
смерть у січні 2019 року стала першою по-
дією після Смоленської авіакатастрофи, 
котра настільки сколихнула польське сус-
пільство. 

13 січня мер разом із волонтерами збирав 
на вулицях міста гроші для благодійної іні-
ціативи «Великий оркестр святкової допо-
моги», яка щозими проводить розважальні 

П авел Адамович був одним із тих, 
кого одразу згадували на україн-
ських заходах, присвячених успіхам 

польської реформи місцевого самоуправ-
ління. Учасник антикомуністичної опо-
зиції у 1980-ті, організатор студентського 
страйку в 1988 році, з 1990-го – в міській 
раді Ґданська та воєводському самовряду-
ванні. У 1998 році Адамовича було обрано 
мером міста, і від початку він наголошував: 
самоврядування – це не тільки менеджмент 
шкіл, парків і шпиталів, це – політика та 
цінності. Навіть його опоненти визнавали: 
за 20 років урядування Адамович не лише 
зміцнив економіку та туристичний потен-
ціал, але й розбудував і модернізував бренд 
Ґданська – міста боротьби за права грома-
дян, свободи та мультикультурності. 

Мерія Ґданська підтримала створення 
сучасного Музею Другої світової війни та 
Європейського центру солідарності, на-
дала фінансування журналу «New Eastern 
Europe». Окрім культурних та освітніх про-
ектів усередині країни, Адамович багато 
зробив, аби переказати знання про демо-
кратичну трансформацію східним сусідам 
поляків. Він був ініціатором створення 
Академії солідарності для польської та ро-
сійської молоді. У справах України закли-
кав використовувати всі канали співпраці, 
незважаючи на розбіжності в оцінці спіль-
ного минулого. Вважав, що українці мають 
право на свою ідентичність, навіть якщо її 
частиною є Степан Бандера, і не варто під-
ганяти їх в осмисленні власної історії. 

«Я часто подорожую Україною, зустріча-
юся з українськими партнерами, і я є палким 

заходи в кільканадцяти містах Польщі з ме-
тою зібрати кошти на оснащення дитячих 
реанімацій та будинків опіки над старши-
ми людьми. Під час вечірнього концерту 
Адамович піднявся на сцену, де подякував 
людям, які зібралися: «Це чудовий час, коли 
ми ділимося нашим добром». Коли заграла 
музика, до політика підійшов невідомий 
і тричі вдарив ножем. Спочатку в живіт, по-
тім у серце. Декілька хвиль навіть артисти 
поруч не могли зрозуміти, що відбувається. 

Майже одразу стало відомо, що напад-
ником є місцевий мешканець, психічнохво-
рий Стефан В. Чоловік нещодавно вийшов 
на свободу, після того як відбув кілька-
річне покарання за пограбування банків. 
Сте  фан В., вдаривши мера ножем, кричав 
зі сцени, що це Адамович та його партія 
«Громадянська платформа» несправедливо 
позбавили його свободи. 

Перші реанімаційні дії почали викону-
вати на сцені. Швидка відвезла Адамови-
ча до лікарні, де постраждалому перелили 
41 одиницю крові, а хірурги понад п'ять го-
дин змагалися за його життя. Адамович по-
мер наступного дня опівдні. Його дружина 
та доньки, які на момент замаху перебували 
у США і завдяки відправленому урядовому 
літаку мали швидше дістатися додому, на-
віть не встигли з ним побачитися. 

Смерть Павла Адамовича спричини-
ла гарячу дискусію про поширення мови 
ненависті в Польщі. Якщо прихильники 
партії влади підкреслювали, що атаки пси-
хічно неврівноважених людей на політиків 
відбуваються в усіх країнах, то представ-
ники опозиції прямо називали трагедію 

«Велика втрата для всіх нас». 
In memoriam Павла Адамовича 
(1965–2019)
14 січня в Університетському клінічному центрі Ґданська, 
внаслідок трьох ножових поранень, отриманих під час 
благодійного концерту, помер мер міста Павел Адамович. 
Міста, яке було колискою «Солідарності» й стало символом 
відкритості й толерантності. Адамович створив першу 
в Польщі Раду іммігрантів та сприяв поглибленню співпраці 
між Польщею та Україною, незважаючи на різні погляди на 
непросту спільну історію.

Олена БАБАКОВА

Павел Адамович, мер міста Ґданськ. Фото з wikipedia.
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політичним вбивством і наголошу-
вали на ролі, яку партія влади та під-
контрольні їй ЗМІ нині відіграють 
у дегуманізації політичних опонен-
тів. Тільки протягом 2018 року канал 
«TVP Info» показав понад 1500 сю-
жетів, де фігурував Адамович, і біль-
шість із них представляли покійного 
зрадником батьківщини. 

14 січня співчуття полякам висло-
вили президент України Петро Поро-
шенко та міністр закордонних справ 
Павло Клімкін. 

«Я шокований новиною про тра-
гічну смерть мера Ґданська Павла 
Адамовича. Я знаю, як багато доброго 
він зробив для українців у Польщі та 
польсько-українських відносин. Це 
велика втрата для всіх нас. Ми солі-
дарні з польським народом у смутку 
та молитві», – написав П. Порошенко 
польською в соцмережі Twitter. 

«Після цієї трагедії у ЗМІ буде ба-
гато дискусій про ненависть і насиль-
ство в політиці. Хочу сказати, що 
така розмова дуже потрібна також 
в Україні. Але необхідні й дії. Насиль-
ства не можна толерувати, забути 
чи ігнорувати», – це слова Клімкіна 
в мережі Фейсбук. 

Поховальні урочистості тривали 
з 17 до 19 січня. Участь у них взяли 
понад 100 тисяч осіб, серед них ґдан-
ські українці. Спочатку церемонія 
пройшла у Європейському центрі 
солідарності, потім у Маріацькій ба-
зилиці. Там відбулася й поховальна 
меса за участі президента та прем’єра 
Польщі, а також закордонних дипло-
матів. 

Попрощатися з мером ще перед 
похороном приїхав мер Львова Ан-
дрій Садовий. Він залишив запис 
у меморіальній книзі: «Великому 
меру, Великому приятелеві Львова 
та України». У ці дні на фасаді львів-
ської мерії висвітлювали чорно-біле 
фото Адамовича. Участь у месі взяли 
посол України Андрій Дещиця, кон-
сул України в Ґданську Лев Захарчи-
шин і секретар міськради Маріупо-
ля, з яким Ґданськ останнім часом 
особливо інтенсивно співпрацював, 
Степан Махсма. 

Українська громада Ґданська вша-
нувала пам’ять мера так, як вшано-
вували загиблих героїв Майдану: 
у Соборі Покрови Богородиці та Св. 
Варфоломія виконали лемківську 
пісню «Пливе кача по тисині». Про-
позиції назвати вулицю іменем за-
гиблого мера Ґданська вже з’явилися 
у Празі та Калінінграді. Варто, аби 
під час чергової хвилі перейменувань 
місце для вулиці Адамовича знай-
шлося і в одному з українських міст. 

19 грудня 2018 року уряд Німеччини при-
йняв два законопроекти, які мають на меті 
сприяти працевлаштуванню іноземців з-поза 
ЄС. Закони повинні бути прийняті Бундеста-
гом у першій половині 2019 року й набути 
чинності з 1 січня 2020 року. 

Лідія Гібадло з Польського інституту між-
народних відносин (PISM) зазначає, що зміни 
в міграційній політиці Німеччини пояснюють-
ся: демографічними проблемами (з 1970-х 
років у Німеччині спостерігається низький 
природний приріст і помітне збільшення 
тривалості життя) та, відповідно, відсутністю 
робочої сили. Аналіз, підготовлений Феде-
ральним агентством із працевлаштування, 
показує, що в 2018 році 60% компаній ви-
знали дефіцит працівників ризиком для по-
дальшого розвитку й інвестицій, а найбільші 
проблеми з пошуком кваліфікованих праців-
ників мали компанії, які працюють у сферах 
технічного обслуговування, будівництва, 
інформаційних технологій та охорони здо-
ров’я. Згідно з законопроектами, іммігранти 
мають усунути цей дефіцит фахівців на ні-
мецькому ринку праці. 

Перший законопроект передбачає змен-
шення кількості формальних перешкод, які 
стоять на заваді імміграції працівника з-поза 
ЄС.

Для іноземців з-поза ЄС закон надасть 
можливість працевлаштування з серед-
ньо-професійною освітою (донині німець-
ка міграційна політика була зосереджена на 
фахівцях з вищою освітою). 

Окрім того, працевлаштуватися можна 
буде за будь-якою професією (а не у визна-
чених секторах, як це було раніше), але тільки 
якщо іноземець підписав умову з працедав-

цем та має сертифіковані фахові кваліфікації, 
здобуті або підтверджені в Німеччині (оцінка 
придатності кваліфікацій потенційних пра-
цівників здійснюватиметься в німецьких ди-
пломатичних представництвах, а офіційне 
визнання можливе буде лише в Німеччині); 
працівники, які мають часткові кваліфікації, 
зможуть доповнити їх у Німеччині. 

Директор Осередку дослідження міграцій 
Варшавського університету (OBM UW), проф. 
Павел Качмарчик, зазначає, що ключовим 
питанням є наскільки простою буде система 
визнання отриманих за кордоном кваліфіка-
цій. 

Положення нового закону передбачають 
також скасування процедури перевірки, 
чи на дану посаду не претендує громадя-
нин Німеччини або іншої країни ЄС (аналог 
польського тесту ринку праці).

– Ці правила, здається, добре виглядають, 
але варто пам’ятати, що тест ринку праці 
блокує можливість працевлаштування іно
земців у невеликій мірі: наприклад, у Польщі 
нині існує список бажаних робочих місць, для 
яких цей тест не застосовується, це майже 
300 професій. Крім того, люди з найбільш ба
жаними компетенціями вже давно можуть 
використовувати Блакитну карту, якої не
має в Німеччині, – коментує проф. Павел Кач-
марчик.

Законом буде впроваджено спрощену 
процедуру видачі віз, тим самим уряд Ні-
меччини планує заохотити кваліфікованих 
працівників до складання заяв на отримання 
дозволу на приїзд до Німеччини (терміном 
до шести місяців) з метою пошуку праці. На 
заваді отримання дозволу може стати не-
знання німецької мови, тому що володіння 

Брак робочої сили змушує німецький уряд рефор-
мувати міграційну політику. Реформи передба-
чають лібералізацію доступу до ринку праці для 
іноземців з-поза Європейського Союзу, але не без 
обмежень.

Іванна КИЛЮШИК

Уряд Німеччини змінює 
міграційну політику

легалізація
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легалізація

нею є другим важливим критерієм після 
посідання кваліфікацій.

Проф. Павел Качмарчик бачить у цій 
зміні й інші труднощі:

– Незалежно від упровадження змін, осо
ба, яка планує працювати в Німеччині, 
повинна мати дійсний трудовий договір, 
а це означає, що віза для пошуку роботи 
не буде впроваджена. На практиці полег
шення стосуватимуться людей з хоро
шими контактами в Німеччині та тих, 
хто буде користуватися пропозиціями 
посередників праці. 

Існуватиме можливість пошуку робо-
ти протягом півроку. Іноземці з-поза 
ЄС зможуть звертатися за допомогою до 
місцевих бірж праці, проте без можли-
вості отримувати соціальну допомогу, 
у зв’язку з чим іноземці під час пошуку 
роботи мають самі подбати про своє 
утримання. 

Передбачається теж можливість про-
тягом півроку шукати місце в системі 
професійно-технічної освіти. Умовою 
є відповідність мовному критерію (або 
бажання продовження вивчення мови на 
місці), також необхідно буде засвідчити 
наявність коштів для проживання в Ні-
меччині (близько 5000 євро).

Якщо іноземець протягом півроку не 
знайде роботу чи місце для здобуття осві-
ти, йому доведеться виїхати з країни. 

Закон надає зазначені права до кінця 
2025 року.

Другий законопроект надає можли-
вість регулювання статусу мігрантів 
у Німеччині зі згодою на толероване 
перебування (зазначені в законі крите-
рії стосуються близько 180 тис. осіб, 1/3 
з яких перебуває в Німеччині понад чо-
тири роки). Такий дозвіл на перебування 

мають іноземці, чиї заяви про надання їм 
статусу біженця (азилу) були відхилені і які 
з різних причин не можуть покинути Ні-
меччину. 

Іноземці з таким статусом перебування 
матимуть право отримати дозвіл на 
тимчасове перебування на 30 місяців 
(2,5 роки), після чого зможуть отри-
мати дозвіл на постійне проживання 
в Німеччині. Однак такий дозвіл іноземець 
може отримати за наступних умов: має зго-
ду на толероване перебування протягом 
принаймні 12 місяців; сплачував щонай-
менше протягом 18 місяців внески на соці-
альне страхування при повній зайнятості 
(35 годин на тиждень, для одиноких бать-
ків – 20 годин); достовірне підтвердження 
ідентичності іноземця; не був засуджений 
за умисні злочини; володіє німецькою мо-
вою. Право на отримання такого дозволу 
буде можливе до середини 2022 року.

Міністр праці Хубертус Хайль заявив 
в інтерв’ю для «Saarbrücker Zeitung», що 
автори закону мали на меті не вигнати 
з Німеччини «небажаних осіб», а надати 
мігрантам, які бажають працювати для 
німецької економіки та суспільства, від-
повідний правовий статус, який регулю-
ватиме їхнє перебування, і в той же час 
полегшити становище підприємств, які 
страждають від нестачі фахівців.

Рада експертів німецького Фонду інте-
грації та міграції (СВР) позитивно оцінила 
законопроекти. Однак деякі коментатори 
підкреслюють, що в ході подальшої робо-
ти парламенту форма законів може зміни-
тися. 

Каміль Фримарк і Конрад Поплавський 
із Центру східних досліджень (OSW) зазна-
чають, що нові закони мають дві головні 
цілі: сприяти трудовій міграції до Німеч-

чини громадян з-поза ЄС та створити ко-
рисні умови для інтеграції мігрантів з то-
лерованим перебуванням на німецькому 
ринку праці. Вони також звертають увагу 
на те, що в німецьких дебатах не вико-
ристовувався аргумент, який поширю-
вався в Польщі, про бажання залучити пе-
реважно працівників з України, оскільки 
проект скерований також до працівників 
із Балкан. 

Лідія Гібадло (PISM) звертає увагу на те, 
що уряд Німеччини прагне, щоб лібералі-
зація доступу до ринку праці супроводжу-
валася швидкою інтеграцією іноземців 
з німецьким суспільством. Тому впрова-
джуються критерії, які враховуються при 
оцінці можливостей імміграції, і це не 
лише підтвердження наявності профе-
сійних кваліфікацій, наявність фінансів 
на проживання, а й вік і знання німецької 
мови. Таким чином уряд зможе контролю-
вати імміграцію, обмежуючи тим самим 
ризик інтеграційних проблем. Тому нові 
закони мають бути сигналом, що уряд 
контролює наплив іноземців і водночас 
розуміє, як використати їхній потенціал 
для підтримки економічного зростання 
Німеччини. 

Проф. Павел Качмарчик говорить про 
труднощі передбачення наслідків для 
Польщі:

– На сьогодні ми можемо лише пропо
нувати варіанти потенційних наслідків 
змін для українських працівників, а осо
бливо для польської економіки. Усе ж, на 
думку українських фахівців, можливість 
відносно простого спілкування польською 
мовою залишиться – незалежно від змін 
у німецькому законодавстві – ключовим 
фактором, що відповідає популярності 
польського ринку праці.
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Голосування громадян України 
в Польщі

Закордонні виборчі дільниці
Для проведення голосування на вибо-

рах в закордонному виборчому окрузі 
використовуються закордонні виборчі 
дільниці, утворені Центральною виборчою 
комісією на постійній основі відповідно 
до положень Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» за поданням 
Міністерства закордонних справ України.

Перелік закордонних виборчих діль-
ниць на території Республіки Польща:

• Посольство України в Республіці 
Польща (al. J. Ch. Szucha 7, Warszawa);

• Генеральне консульство України 
в Кракові (al. Beliny-Prażmowskiego 4, 
Kraków);

• Генеральне консульство України 
в Любліні (ul. 3 Maja 14, Lublin);

• Консульство України в Ґданську 
(ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-A, 
Gdańsk).

Під час виборчого процесу МЗС та закор-
донні дипломатичні установи України, при 
яких утворені закордонні виборчі дільниці, 
оприлюднюють на своїх офіційних веб-сто-
рінках відомості про час і місце голосуван-
ня та про місцезнаходження відповідних 
виборчих дільниць.

Реалізація права голосу громадянами 
України, які проживають або перебува-
ють у період підготовки та проведення 
виборів за межами України

Громадянин України, який проживає або 
перебуває в період підготовки та прове-
дення виборів за межами України, реалізує 
своє право голосу на виборах на загальних 
підставах, незалежно від правових підстав 
перебування на території іноземної держа-
ви, а також перебування чи неперебування 
на консульському обліку в закордонній ди-
пломатичній установі України.

Не має права голосу громадянин, визна-
ний судом недієздатним.

Для того щоб виборцю реалізувати своє 
право голосу за межами України, необхід-
но:

• бути включеним до списку виборців 
на закордонній виборчій дільниці, 
яка знаходиться на території відпо-
відної іноземної держави;

• особисто прибути на відповідну за-
кордонну виборчу дільницю в день 
голосування;

• мати при собі документ, що під-
тверджує громадянство України та 
є підставою для отримання виборчо-
го бюлетеня на закордонній виборчій 
дільниці (паспорт громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон, диплома-
тичний паспорт України, службовий 
паспорт України).

На виборах народних депутатів України 
на закордонних виборчих дільницях, утво-
рених у країнах, до яких дозволений в’їзд 
громадян України за паспортом громадя-

нина України, підставою для отримання 
бюлетеня може бути паспорт громадянина 
України.

Звертаємо увагу, що на закордонних ви-
борчих дільницях місцеві вибори не про-
водяться.

Механізми голосування українців 
за кордоном

Як в Україні, так і за її межами, кожен 
виборець голосує на виборах особисто. 
Голосування за інших осіб чи передача ви-
борцем права голосу будь-якій іншій особі 
забороняється.

Документи, які є підставою для отри-
мання виборчого бюлетеня на закор-
донній виборчій дільниці

Документами, які є підставою для отри-
мання виборчого бюлетеня і можуть бути 
використані на закордонній виборчій діль-
ниці, є виключно:

• паспорт громадянина України для ви-
їзду за кордон;

• дипломатичний паспорт України;
• службовий паспорт України.
На виборах народних депутатів України 

на закордонних виборчих дільницях, утво-
рених у країнах, до яких дозволений в’їзд 
громадян України за паспортом громадя-
нина України, підставою для отримання 
бюлетеня може бути паспорт громадянина 
України.

31 березня відбудуться чергові вибори президента України. Участь у голосуван-
ні беруть також громадяни України, які проживають за кордоном. Як подбати 
про включення своїх персональних даних до списків виборців у консульській 
установі України за кордоном? На це питання відповідає Посольство України 
в Республіці Польща.

поради
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Включення до списку виборців на 
закордонній виборчій дільниці

До списку виборців на закордонній ви-
борчій дільниці включаються громадяни 
України, яким виповнилося або на день 
голосування виповниться вісімнадцять 
років та які за своєю виборчою адресою, 
згідно з даними Державного реєстру ви-
борців, відносяться до цієї закордонної 
виборчої дільниці.

Поновлення даних про виборців, які 
перебувають або проживають 
за кордоном

Відомості про виборців, які проживають 
або перебувають за межами України, до 
органу ведення Державного реєстру ви-
борців у Міністерстві закордонних справ 
України подають керівники закордонних 
дипломатичних установ України, а також 
Міністерство оборони України (стосовно 
виборців, які прибули до військової ча-
стини, дислокованої за межами України).

Такі відомості подаються щомісячно 
(а також напередодні складання попе-
редніх та уточнених списків виборців), 
зокрема, на підставі даних консульського 
обліку.

Порядок включення до списку вибор-
ців на закордонній виборчій дільниці 
виборця, який/яка проживає чи пере-
буває за межами України

Для включення до списку виборців на 
закордонній виборчій дільниці громадя-
ни України, які постійно або тимчасово 
проживають за її межами, можуть:

1) у будь-який зручний для себе час (зо-
крема, поза межами виборчого процесу):

• особисто подати до закордонної ди-
пломатичної установи України заяву 
про включення до Державного ре-
єстру виборців або зміну виборчої 
адреси (якщо особу вже включено до 
Державного реєстру виборців);

• звернутися до відповідної закордон-
ної дипломатичної установи України 
для прийняття на консульський об-
лік.

Зазначені документи можуть бути пода-
ні громадянами України, які постійно про-
живають або тимчасово перебувають за 
кордоном, під час виїзних консульських 
обслуговувань, що здійснюються пра-
цівниками закордонних дипломатичних 
установ України;

2) безпосередньо під час виборчого 
процесу:

• особисто подати в установлені зако-
нодавством строки (не пізніше ніж 
за п’ять днів до дня голосування) до 
відповідної дільничної виборчої ко-
місії закордонної виборчої дільниці 
заяву щодо неточностей, зокрема 
невключення, в попередньому спис-
ку виборців;

• особисто подати в установлені зако-
нодавством строки (не пізніше ніж 
за п’ять днів до дня голосування) до 
органу ведення Державного реєстру 
виборців за своєю виборчою адре-
сою в Україні або до відділу веден-
ня та адміністрування Державного 
реєстру виборців Управління кон-
сульської діяльності Департаменту 
консульської служби Міністерства 
закордонних справ України заяву 
про тимчасову зміну місця голосу-
вання без зміни виборчої адреси. 
Такий шлях включення до списку 
виборців на закордонній вибор-
чій дільниці рекомендується в разі, 
якщо громадянин України перебу-
ватиме на території іншої іноземної 
держави нетривалий період.

Заяви про тимчасову зміну місця го-
лосування виборця без зміни виборчої 
адреси закордонними дипломатичними 
установами України або дільничними ви-
борчими комісіями закордонних вибор-
чих дільниць не приймаються. 

Звертаємо увагу:
• виборець, перебуваючи за кордо-

ном, не може використати для від-
правлення заяви про включення до 
Державного реєстру виборців або 
зміну виборчої адреси в реєстрі по-
штовий, факсимільний зв’язок чи 
електронну пошту, – заяви подають-
ся до закордонної дипломатичної 
установи України або дільничної ви-
борчої комісії закордонної виборчої 
дільниці виключно особисто;

• Законами України «Про вибори Пре-
зидента України» та «Про вибори 
народних депутатів України» не пе-
редбачено можливості включення 
дільничною виборчою комісією за-
кордонної виборчої дільниці грома-
дян України до списку виборців на 
такій виборчій дільниці в день голо-
сування;

• громадяни України, які проживають 
або під час виборів будуть перебу-
вати за кордоном, мають заздале-
гідь подбати про своє включення до 
списків виборців на відповідній за-
кордонній виборчій дільниці. 

Як проголосувати виборцю, який/яка 
проживає за кордоном, але не перебу-
ває на консульському обліку

У випадку, якщо виборець, який про-
живає за кордоном, не стоїть на консуль-
ському обліку, закордонна дипломатична 
установа України може не володіти інфор-
мацією про його перебування на території 
відповідної іноземної держави.

Такому виборцю для включення до 
списку виборців на закордонній виборчій 
дільниці необхідно завчасно змінити свою 

виборчу адресу, особисто звернувшись із 
відповідною заявою до закордонної ди-
пломатичної установи України за місцем 
свого проживання чи перебування за ме-
жами України.

Виборець, який проживає чи перебуває 
за межами України, в разі зміни його пер-
сональних даних, зокрема виборчої адре-
си, також може особисто звернутися до 
відповідної закордонної дипломатичної 
установи України із заявою про внесення 
змін до його персональних даних у реє-
стрі.

До заяви додаються документи (копії 
документів), що підтверджують ці зміни. 
Якщо до заяви додаються копії докумен-
тів, їх оригінали пред’являються.

Форма заяви виборця, який проживає 
чи перебуває за межами України, щодо 
зміни його виборчої адреси розміщена на 
офіційній веб-сторінці МЗС у розділі «Го-
лосування громадян України за кордоном. 
Порядок звернення до органу ведення 
Державного реєстру виборців щодо зміни 
персональних даних» (mfa.gov.ua), а також 
на офіційній веб-сторінці Центральної ви-
борчої комісії у розділі «Державний реє-
стр виборців. Зміна персональних даних» 
за адресою: www.drv.gov.ua.

Звертаємо увагу, що виборець, перебу-
ваючи за кордоном, не може використати 
для відправлення заяви про зміну вибор-
чої адреси поштовий чи факсимільний 
зв’язок або електронну пошту, – заяви 
подаються до закордонної дипломатичної 
установи України виключно особисто.

Перевірка змісту своїх персональних 
даних у Державному реєстрі виборців

Виборець, який проживає або перебу-
ває за межами України, може особисто 
подати письмовий запит щодо змісту його 
персональних даних у реєстрі до закор-
донної дипломатичної установи України 
за місцем проживання чи перебування, 
пред'явивши при цьому паспорт грома-
дянина України для виїзду за кордон, ди-
пломатичний паспорт України, службовий 
паспорт України або тимчасове посвід-
чення громадянина України (якщо особа 
нещодавно набула громадянство Украї-
ни).

Крім того, дізнатися, чи включено ви-
борця до Державного реєстру виборців, 
та перевірити, чи правильно там зазначе-
но прізвище, ім’я, по батькові й виборчу 
адресу виборця можна за допомогою он-
лайн сервісу «Особистий кабінет вибор-
ця» на веб-сторінці «Державний реєстр 
виборців». Для цього потрібно зареєстру-
ватися в «Особистому кабінеті виборця» 
та зробити відповідний запит. Орієнтовно 
протягом однієї доби виборець отримає 
відомості щодо своїх даних у Державному 
реєстрі виборців на електронну адресу, 
вказану при реєстрації.
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Футбольна команда «Отамани» – українська 
спортивна сім’я на польській спортивній арені
ФК «Отамани» хлопці з України створили майже два роки тому. За такий короткий проміжок 
часу наші спортсмени вибороли десятки перемог, забили сотні голів і встигли пізнати гіркоту 
поразок, але найважливіше – їм вдалося створити справжню спортивну сім’ю, де всі підтриму-
ють один одного та допомагають адаптуватися до нового життя в Польщі.

Ідея створення української футбольної команди 
у Варшаві виникла в Романа Старих і Володимира Гав-
рилишина. Хлопців надихнув брат Володимира, який 
у Сполучених Штатах заснував таку українську команду 
кілька років тому, і зараз вона грає на доволі високому 
рівні. Так, граючи в команді аматорів, хлопці почали 
гуртувати довкола себе інших українців, які займали-
ся футболом на різних рівнях і мають різний досвід. 
Приєднався до них тренер Антон Лисюк, який свого 
часу грав на професійному рівні в Україні. Назвали себе 
«Отаманами», купили форму з українською символікою 
й почали грати. Зараз команда – це 14 гравців: хлопці переїхали 
до Варшави з різних куточків України – з Києва, Рівного, Львова, 
Дніпра, Хмельницького, Житомира, Полтави, Одеси. 

Як розповідає гравець Дмитро Артерчук, новостворена ко-
манда, згідно з правилами, змушена була починати з самих 
низів – тобто з IV ліги Ursus у Варшаві. Регулярні тренування, 
відпрацьовані тактики та чіткі голи допомогли хлопцям здобу-
вати перемоги й упевнено просуватися по турнірній таблиці. І як 
результат – «Отамани» розпочинають ігри нового сезону у ІІ лізі 
Ursus, впевнено посівши друге місце. На досягнутому вирішили 
не зупинятися. Реально проаналізувавши свої сили, можливо-
сті, вміння та навички, хлопці вирішили подати заявку на участь 
у популярній у Європі футбольній лізі Playarena. Знову почали 
в найнижчій лізі, але протягом сезону футболісти впевнено кро-
кували до І місця. Зараз у ІІІ лізі «Отамани» посідають почесне 
третє місце. За словами Дмитра, вже цього року осінній сезон 
вони розпочнуть у ІІ лізі, де і суперники сильніші, а відтак ігри 
також будуть більш запальні. 

Хлопці тренуються на Ursusi два-три рази на 
тиждень. Усі командні видатки, купівлю фор-

ми та м’ячів покривають самостійно, але зараз 
активно працюють над пошуком спонсорів. 

«Футбол об'єднує, знайомить людей, прино-
сить позитивні емоції, а часом і негативні... Але 
завдяки ідеї хлопців у нас повстала справжня 
сім’я – маленька, але міцна, як кремінь», – підсу-

мовує Дмитро. Хлопець додає, що вони хочуть 
бути прикладом для інших, що не варто забувати 

про справу, яку любиш, незалежно від того, де 
ти живеш. «Якби не футбол, 

то навіть не знаю як би кожен із 
нас проводив свій вільний 
час в іншій державі!». Хлоп-
ці обіцяють тішити своїх 
вболівальників у ново-
му сезоні відмінними 
іграми та бездоганни-
ми голами, прагнучи, 
аби про «Отаманів» 
з України знало яко-
мога більше людей. 
А вболівати та стежити 
за іграми й досягнення-
ми наших спортсменів 
можна в мережі Фейсбук  
www.fb.com/fcotamany/.

 Оксана ДЕНИСЮК

Фото з архіву команди.
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Головна діяльність пункту, як повідомляють його організатори, полягає у всебічній під-
тримці іноземців, наданні допомоги іноземним сім’ям у складних і кризових ситуаціях, 
підтримці та мотивуванні їх до здійснення самостійних кроків у нових умовах, зокрема 
в питаннях, що стосуються ринку праці. Консультанти готові надати допомогу з професій-
ної орієнтації та розвитку компетенцій.

Тут також проводитимуться семінари, відкриті зустрічі з експертами ринку праці, ста-
жування та професійні курси.

Консультаційний пункт розташований за адресою Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4, 
Варшава. На вас чекатимуть у вівторки та середи, з 10:00 до 17:00 та у четвер, із 14:00 до 
20:00.

Консультації надаються польською, російською, українською, англійською та іспан-
ською мовами.

Більше інформації можна отримати на сторінці Фейсбук, a також за телефонами: 
+48 730 623 658, +48 730 623 779, +48 730 628 832 або за електронною поштою: 
icichowicz@fise.org.pl, natalia.kur@fise.org.pl, oksana.denysyuk@fise.org.pl.

Проект реалізується Фондом соціально-економічних ініціатив та співфінансується сто-
личним містом Варшава.

У Варшаві з'явилося ще одне місце, куди іноземці можуть звернутися за 
допомогою: на площі Конституції розпочав роботу Пункт професійної 
інформації для іноземців.

У Варшаві розпочав 
роботу Пункт професійної 
інформації для іноземців
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ZASKOCZ SWOICH KREWNYCH!
ПОРАДУЙ СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!

PRZEKAZ PIENIĘŻNY
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

OFERUJEMY DOSKONAŁĄ, SZYBKĄ OBSŁUGĘ
I ATRAKCYJNE OPŁATY DLA KLIENTÓW 

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВІДМІННЕ, ШВИДКЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРИВАБЛИВІ ТАРИФИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

* Usługa dostępna jest w placówkach Poczty Polskiej z wyłączeniem Agencji Pocztowych –
Ця послуга доступна в будь-якому відділені Poczta Polska, за винятком поштових агентств

Usługę Zagranicznego Przekazu Pieniężnego dostarcza Ria Financial Services


