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Щ
У номері: е Франклін сказав: в цьо-

му світі є тільки смерть та податки. 
Більшість із нас пригадує собі ці знані 
слова саме на зламі року, коли стає пе-
ред обличчям щорічного податкового 
розрахунку. Податкове законодавство 
в Польщі – розлоге, непрозоре, час-
то з поправками, а це значною мірою 
ускладнює його дотримання. Робото-
давці, які приймають на роботу іно-
земця, не завжди знають, як правильно 
рахувати й сплачувати податки: більше 
того, іноземці самі дуже часто не зна-
ють про обов’язкову подачу податкової 
декларації й довідуються про це ли-
шень наприкінці року або ж не дізна-
ються взагалі. А варто наголосити, що 
обов’язок подачі податкової деклара-
ції стосується всіх, хто отримує при-
бутки в Польщі.

У випадку іноземців важливим пи-
танням є те, чи мають вони обмежений 
або необмежений податковий обов’язок 
– відповідно, чи мають місце прожи-
вання в Польщі, чи в рідній країні.   

Факт, що іноземець проживає на те-
риторії Республіки Польща (РП) озна-
чає, що він є резидентом і підлягає 
оподаткуванню від сукупності своїх 
доходів – незалежно від їхніх джерел. 
Це будуть як прибутки, які іноземець 
отримує в Польщі, так і отримані за-

Розрахунок 
прибуткового 
податку
за 2011 рік

кордоном (наприклад, у країні грома-
дянства). Це є так званий необмежений 
податковий обов’язок. Резидент роз-
раховується від прибуткового податку 
відповідно до прогресивної податкової 
шкали (18% і 32%) – тобто так, як і гро-
мадяни РП. Нерезиденти, тобто особи, 
які не мають місця проживання на те-
риторії РП, підлягають оподаткуванню 
тільки від доходів, отриманих на тери-
торії Польщі – і це так званий обмеже-
ний податковий обов’язок. Нерези-
денти платять 20-відсотковий податок 
від доходів.

Іноземець визнається за польсько-
го резидента тоді, коли він має місце 
проживання в РП, тобто перебуває в 
Польщі більше, ніж 183 дні протягом 
податкового року або тут міститься 
його центр життєвих інтересів. Чим 
є цей центр життєвих інтересів – за-
конодавчі норми не окреслюють, але 
вважається, що це є, скажімо, прожи-
вання з найближчими родичами, що 
сплачують податки (чоловік/жінка, 
діти) на території ПР; або праця, май-
но – помешкання чи інша нерухомість, 
банківський рахунок і т.п. Важливим 
аргументом є наявність посвідки тим-
часового перебування. 

як написати добре 
резюме?

Працевлаштування 
іноземців і дозвіл 
на працю. 
які категорії іноземних 
громадян не потребують 
дозволу на працю?

Це треба знати: 
служби порятунку 
в Польщі.



2

№
 8

Події – Польща/Україна/Світ

Андрій ШЕРЕМЕТ

З гідно з заповітом засно-
вника нагороди, шведського підпри-
ємця та філантропа Альфреда Нобеля 
(1833–1896), премія миру має при-
суджуватися за найбільший внесок  
у становлення дружніх відносин між 
народами, у скорочення армій та за 
внесок у проведення чи пропагування 
мирних зібрань.

27 лютого 2012 року Нобелівський 
комітет повідомив, що список кан-
дидатів на цьогорічну премію миру 
містить 231 позицію: 188 людей та 
43 організації. За повідомленням сві-
тових ЗМІ, серед відомих прізвищ: 
екс-лідери США та Німеччини Білл 
Клінтон та Гельмут Коль, чинний 
президент Тунісу Монсеф Марзукі та 
ув’язнена колишня голова українсько-
го уряду Юлія Тимошенко.

Партія «Батьківщина» висунула 
свого лідера на здобуття найпрестиж-
нішої премії за відстоювання демокра-
тії в Україні. «Ю. Тимошенко пройшла 
Майдан, запустила демократичні про-
цеси в країні, опинилася за ґратами як 
лідер опозиції. Усе це робить її гідною 
Нобелівської премії миру», – цитува-

ли ЗМІ народного депутата Наталію 
Королевську. Кандидатуру Ю. Тимо-
шенко офіційно підтримав також Сві-
товий конгрес українців.

Мало хто з західних політиків чи 
експертів сумнівається в тому, що ви-
рок екс-прем’єр-міністрові України 
був політично вмотивованим, а судо-
вий процес над лідером найбільшої 
опозиційної партії не відповідав між-
народним стандартам. Проте, Ю. Ти-
мошенко не є правозахисником, а всес-
вітня організація «Міжнародна амніс-
тія» навіть не визнала її політв’язнем.

Це не перший випадок, коли аре-
штанта номінують на Нобелівську 
премію миру. Ув’язнений китайський 
дисидент Лю Сяобо став лауреатом 
цієї нагороди в 2010 році. Проте ви-
явилося, що світове визнання не при-
носить свободи в’язням сумління. 
Премія миру не сприяла звільненню 
китайського дисидента, зате знову 
привернула увагу усього світу до по-
рушення прав людини в Китаї.

Окрім Лю Сяобо, серед останніх 
правозахисників, які отримували 
нагороду – Тавакуль Карман (2011, 
Ємен), за «ненасильницьке відстою-
вання прав і безпеки жінок та участь 
в миротворчому процесі», та Ширін 
Ебаді (2003, Іран), за «внесок у розви-
ток демократії і боротьбу за права лю-
дини, особливо жінок і дітей в Ірані».

Прізвище цьогорічного лауреата 
Нобелівської премії миру буде оголо-
шене в жовтні, а урочисте вручення 
нагоди відбудеться 10 грудня в столи-
ці Норвегії Осло.

Ю. Тимошенко може стати першим 
громадянином України, який отримає 
Нобелівську премію миру. ■

11 березня 2012 року у Варшаві, в 
світлиці василіанського монастиря, що 
на вулиці Мьодовій, 16, після служби 
Божої відбулося свято, присвячене 
пам’яті Т. Г. Шевченка. Професор Вар-
шавського університету факультету 
україністики Валентина Соболь роз-
почала свято вступним словом, яким 
підкреслила велич Генія Шевченка. 
Його геніальність неоціненна, адже 
Шевченко залишив для нащадків 
як літературні твори, так і художні 
шедеври-картини. Разом із своїми сту-
дентами пані Валентина провела чи-
тання поезій Шевченка українською та 
польською мовами. Що цікаво: поль-
ськомовні студенти твори Шевченка 
читали українською. А ще В. Соболь 
представила публіці, а це і українська 
діаспора, і когорта заробітчан із Укра-
їни, «Кобзар» у польському перекладі 
Пьотра Куприся (який також переклав 
«Енеїду» Івана Котляревського).

Поетичні читання «переливалися» 
віртуозною грою на скрипці Петра Це-
гельського – лауреата конкурсу скри-
палів ім. Миколи Лисенка.

А справжньою сенсацією свята був 
виступ вчителя української суботньо-
недільної школи Марії Яременко, яка 
напам’ять прочитала всю «Наймичку» 
Шевченка. Присутні були зачудовані 
феноменальною пам’яттю та інтона-
цією читання пані Марії, про що свід-
чила злива оплесків після її виступу. 

Після виступів у церкві бажаючі 
поїхали до пам’ятника Т. Шевченку, де 
дружньо заспівали і «Заповіт», і «Реве 
та стогне...» та інші поезії поета, по-
кладені на музику. ■

Шевченкове свято
у Варшаві
Мирослава ОЛІЙНИК

Юлія Тимошенко 
– кандидат на Нобелівську 
премію миру

За що присуджується Нобелівська премія миру? Лідер польської профспілки 
«Солідарність» Лех Валенса у 1983-му отримав нагороду як борець за права 
людини в комуністичній країні. Президента США Барака Обаму в 2009 році 
відзначили за «величезні зусилля задля зміцнення міжнародної дипломатії та 
співробітництва між народами». Південноафриканський політик Нельсон 
Мандела у 1993-му отримав премію Нобеля за «мирне повалення режиму 
апартеїду і формування підвалин нової демократичної Південної Африки».
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Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК

Центр життєвих інтересів не буде 
аргументованим у РП, якщо іноземець 
працює в Польщі сезонно в сільському 
господарстві чи на будівництві і по-
стійно виїздить на батьківщину, оскіль-
ки там є його місце «основної життєвої 
активності». Нерезидентом є особа, що 
перебуває на території РП менше ніж 
183 дні податкового року або ж не має в 
Польщі центру життєвих інтересів.

На практиці часто є так, що людина, 
яка відповідає критеріям польського 
резидента, одночасно трактується як 
резидент на своїй батьківщині відпо-
відно до її законодавства. У такій ситу-
ації варто звернутись до положень до-
говору про уникнення подвійного опо-
даткування, у нашій ситуації – угоди, 
підписаної 12 січня 1993 р. у Києві між 
урядом РП та України щодо уникнен-
ня подвійного оподаткування і запобі-
гання ухиленням від сплати податку в 
межах податку від доходу і майна (Dz. 
U. z 1994 r., Nr 63, poz. 269). Відповідно 
до цих положень, доходи людини, яка 
проживає в Україні, не підлягають опо-
даткуванню в Польщі за умови, що ця 
особа надасть польському працедавце-
ві сертифікат резиденції. Цей сертифі-
кат є посвідкою про місце проживання 
платника податків для податкових ці-
лей і видається українським податко-
вим органом. Пам’ятаймо, що платник 
(тобто роботодавець), який вираховує 
податок або ж аванс на податок, має 
знати, який статус у Польщі має кожен 
іноземець для того, щоб правильно ви-
користати ці положення. Буває так, що 
польські працедавці замість сертифіка-
ту резиденції вимагають подачі заяви, у 
якій іноземець вказує, де він має намір 
сплачувати податки.

Податковий розрахунок за 2011 рік
Працедавець зобов’язаний під кі-

нець податкового року надати кожному 
працівникові річний звіт про його при-
бутки, і це не залежить від того, чи пра-
цівник прийнятий на роботу на основі 
трудового договору (umowa o pracę) чи 
цивільно-правової умови, наприклад, 
умови підряду та ін. (umowa o dzieło/
zlecenia). Це звичайні друки PIT (для 
резидентів) і друки IFT (для нерези-
дентів). Вони становлять підставу для 

Розрахунок прибуткового 
податку за 2011 рік

подачі річного звіту. Річний звіт пода-
ється на відповідному формулярі (на-
приклад, для доходів на основі вищез-
гаданих умов буде потрібен формуляр  
PIT-37) до 30 квітня наступного після 
податкового року.

Існують три способи оформлення і 
подачі податкової декларації.

Вручну заповнити формуляр, що 
береться у фіскальному органі або ж 
друкується зі сторінки Міністерства 
фінансів Польщі (http://www.mf.gov.pl/
dokument.php?const=3&dzial=151&id=2
7734&typ=news). Такий шлях вимагає 
найбільших зусиль зі сторони плат-
ника податків і обтяжений великою 
ймовірністю зробити помилку при за-
повненні формуляра. Усі розрахунки 
треба зробити «галопом» і слідкувати 
за тим, щоб не зробити помилки під час 
заповнення формуляра. Саму деклара-
цію треба висилати рекомендованим 
листом або занести особисто до фінан-
сового органу. Працівник, що приймає 
документ, підтверджує факт подачі де-
кларації та перевіряє її правильність.

Використання електронного фор-
муляра, який міститься в додатках до 
газет або який можна роздрукувати з 
Інтернету. Платник податків вносить у 
програму відповідні дані, розрахунки 
здійснює комп’ютер, а платникові по-
датків залишається тільки роздрукува-
ти та підписати виконану декларацію й 
вислати її рекомендованим листом або 
подати особисто до фінансової устано-
ви. На жаль, часто програма не врахо-
вує «нестандартних» ситуацій: напри-
клад, підвищених коштів отримання 
прибутку. Окрім цього, використання 
цих програм часто супроводжується 
обов’язком перерахувати 1% податку на 
конкретну суспільно-корисну організа-
цію (пол. ОРР), що позбавляє платника 
податків можливості робити вибір.

Заповнення декларації он-лайн 
безпосередньо на сторінці http://www. 
e-deklaracje.gov.pl/. Розрахунки робить 
комп’ютерна програма (треба лишень 
вписати дані з відповідного форму-
ляра PIT чи IFT), програма перевіряє 
правильність заповнення декларації і 
робить можливим її висилання елек-
тронним шляхом безпосередньо до фі-
нансової установи. Правильно подана 
декларація дозволяє отримати авто-
матично Державне посвідчення отри-
мання (пол. UPO). Це підтвердження 

розглядається на рівні доказу надання 
рекомендованого листа чи особистої 
подачі декларації у фінансовій устано-
ві. Саме висилання декларації триває 
лише кілька хвилин, не вимагає елек-
тронного підпису, достатньо вписати 
розмір отриманих у попередньому році 
доходів або також вписати цифру «0», 
якщо подача декларації відбувається 
вперше.

Незалежно від форми розрахунку 
радимо не відкладати подачу деклара-
ції на останню хвилину! Людям влас-
тиво помилятись, про це також зна-
ють працівники фінансових установ, 
а відповідну податкову декларацію, де 
є помилки, неточності або не вписано 
якихось даних (наприклад, працеда-
вець запізно вислав нам розрахунок) 
завжди можна поправити. Для цього 
достатньо ще раз правильно заповнити 
податкову декларацію в частині «А», 
вибравши форму «виправлення свід-
чень» («korekta zeznania»). Також мож-
ливе навіть подання «виправлення піс-
ля виправлення». Якщо це відбувається 
у визначений термін (до 30 квітня), то 
немає жодних негативних наслідків. 
Може бути, що сама фінансова устано-
ва викличе вас для того, щоб заповни-
ти прогалини, внести пояснення або 
розтлумачили виправлення у річній 
декларації. Тоді, якщо це зробимо у ви-
значений установою термін, не буде не-
гативних наслідків. Зовсім інше, якщо 
платник податків приховає інформацію 
про доходи або не подасть податкову 
декларацію у визначений термін. Тоді 
від фінансової установи буде залежати, 
чи нестиме покарання недисципліно-
ваний платник податків – і в якій мірі. 
Наголошуємо: якщо якнайшвидше ви-
правимо свою помилку, то покарання 
буде менш суворим.

Усі, хто не в силі самостійно за-
повнити формуляр PIT, можуть ско-
ристатися безкоштовними фаховими 
порадами. Їх пропонують фінансові 
установи, неурядові організації, бан-
ки, студентські юридичні консуль-
тації чи релігійні організації. Іноді 
достатньо допомоги доброзичливого, 
зорієнтованого в податкових питаннях 
сусіда. Так чи інакше, цей обов’язок 
не можна легковажити, оскільки брак 
подачі податкової декларації загрожує 
покаранням з нарахуванням великого 
штрафу! ■
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Кадр з фільму 
дмитра Тяжлова 

«я пам’ятник собі». 
Фото із сайту: 

www.docudays.org.ua

...з Україною, адже протягом цього 
місяця у варшавському клубі «Zwiąż 
mnie» можна було познайомитися  
з південно-східною сусідкою Польщі 
через фільми, зустрічі з мандрівни-
ками Україною, репортажі, фотогра-
фії тощо. У лютому у Варшаві роз-
почався новий цикл культурних по-
дій під назвою «Зв’язані зі Сходом». 
Щомісячні тематичні блоки про кра-
їни східної Європи представляють-
ся у варшавському клубі на вулиці  
11 Листопада, 22. 

Ще 9 лютого відбулася презентація 
українських фільмів – комедії «Тра-
гічне кохання до зрадливої Нуськи» 
режисера Тараса Ткаченка та доку-
ментального фільму Дмитра Тяжлова  
«Я пам’ятник собі». Через два тижні, 
25 лютого, головний редактор тижне-
вика українців Польщі «Наше слово» 
Ярослав Присташ розповів про про-
блеми українців, які проживають над 
Віслою та розкрив історично-суспільні 
умови такої їх ситуації. 

– Я особисто вважаю, що інформа-
ція на тему України була представ-
лена доступно та компактно. А сама 
ідея зустрічей – просто чудова, – каже 
один із відвідувачів заходу. 

Своїми враженнями від подорожей 
Україною поділилися Сильвія та Ма-
рек Клучковські, які презентували 
слайди зі своїх мандрівок Поліссям і 
Волинню.

«Зв’язані зі сходом» – це цикл, при-
свячений культурі та традиціям ви-
браних країн Східної Європи. Як відо-
мо, кожна країна має власну кулінар-
ну, музичну культуру, тому в присвя-
ченому Україні лютому можна було 
пізнати її смак, куштуючи традиційні 
українські страви та напої. Варто було 
й послухати та потанцювати під укра-
їнську музику. ■

Лютий зв’язався...

...а в березні з Варшавою 
«зв’язалася» Грузія

15 березня у рамках продовження 
циклу «Зв’язані зі Сходом» запла-
нований показ фільмів, пов‘язаних з 
Грузією: документальні фільми Са-
ломе Яші «Без слів» та «Головний 
завжди правий». Авторка фільмів – 
грузинська режисерка, яка народила-
ся 1981 році в Радянському союзі. 

Дитинство Саломе тісно пов‘язане 
зі спогадами про воєнні конфлікти та 
боротьбу за незалежність Грузії. Ця 
тематика віддзеркалюється у фільмах 
грузинської режисерки. Її фільм «Без 
слів» розповідає про війну в Грузії 
2008 року, яка спричинила до смер-
ті кількох сотень осіб і переселення 
кількох десятків тисяч мирних жите-
лів Південної Осетії. У своєму філь-
мі авторка, не показуючи насильства  

29 до 31 березня у Варшаві 
проходили Міжнародні зустрічі теа-
трів одного актора, в яких взяли участь 
митці з Польщі, України, Білорусі, Лит-
ви та Росії. Акторів з різних країн гос-
тинно приймав Польський Театр (Teatr 
Polski) на чолі з видатним польським 
актором Анджеєм Северином. Тема 
цьогорічного фестивалю «Польський 
театр та східні друзі». Варшавські по-
ціновувачі театру одного актора могли 
побачити моноспектакль «Річард після 
Річарда» (пол. «Ryszard po Ryszardzie») 
за В. Шекспіром у виконанні акторки 
Лідії Данильчук зі Львова та незабут-

ню виставу за п'єсою Тадеуша Ружеви-
ча «Стара жінка висиджує» (пол. «Stara 
kobieta wysiaduje») Лариси Кадирової з 
Театру ім. Івана Франка у Києві. Лариса 
Кадирова талановито втілила образ са-
мотньої жінки, яка живе на звалищі, на 
смітнику, і все рівно уособлює позицію: 
«Я не здамся обставинам, бо хочу вижи-
ти»! Ця вистава отримала «Гран-прі» на 
міжнародному фестивалі у Москві.

Прем‘єра моно-вистави «Річард 
після Річарда» відбулась 2007 року. Зі 
слів Ірини Волицької: «Є речі, про які 
хочеться говорити пошепки, є речі, які 
мусиш викричати. В якийсь момент я 
не бачила сучаснішої п’єси за шекспі-
рівського „Річарда ІІІ”. Глядачеві да-

ється свобода самому вирішувати, де 
й коли відбувається дія: чи в останню 
ніч перед загибеллю, чи можливо вже 
десь там, де існує вічне покарання за 
содіяні злочини і вічна приреченість 
на абсурдну різанину, від якої можна 
збожеволіти навіть у потойбіччі. Це 
свого роду пересторога вбивцям, полі-
тикам і надто запеклим матеріалістам. 
Зберігаючи основні ідеї та сентенції 
„Річарда ІІІ”, ми працювали не з фабу-
лою, а з метасюжетом Шекспірівсько-
го твору. Тому немає значення, хто 
втілює тему протагоніста – мужчина 
чи жінка. Проблема Річарда чи Гамле-
та стосується кожного, незалежно від 
статі» (за матеріалами сторінки www.tuk.
lviv.ua) ■.  

Підготувала Тетяна РОДНЄНКОВА

і драстичних сцен, передає жах і від-
чай родин, які втратили близьких і дах 
над головою. У фільмі «Головний за-
вжди правий» режисерка повертається 
до теми російсько-грузинського кон-
флікту, але цього разу розповідає про 
літній патріотичний табір для дітей, 
організований грузинською владою. 
Фільм показує, як в дітях виховуєть-
ся ставлення до росіян як ворогів, як в 
них протягом перебування в літньому 
таборі розвиваються шовіністичні на-
строї і судження. 

Саломе Яші закінчила магістерську 
програму MA Documentary by Practice 
Лондонського університету. Має чис-
ленні нагороди за свої документальні 
фільми. ■

Підготувала Тетяна РОДНЄНКОВА 
(за матеріалами Watch Docs)

Польський театр та східні друзі
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Новий міністр фінансів України

На посаду міністра фінансів 
України 28 лютого було призначено 
Юрія Колобова. Ю. Колобов пра-
цював першим заступником голови 
Національно банку України. Новий 
міністр фінансів є наймолодшим у 
нинішньому складі уряду, йому 38 
років. Українські політологи нази-
вають Юрія Колобова «людиною 
сім’ї», тобто людиною з безпосеред-
нього оточення президента, який 
знаходиться у дружніх стосунках зі 
старшим сином Віктора Януковича 
Олександром.
(УНІАН, Українська правда)

Малий прикордонний рух
на українсько-польському кордоні 

Агентство УНІАН 9 березня оп-
рилюднило результати, які йому на-
дала Польська прикордонна служ-
ба щодо аналізу активності різних 
груп, які перетинають польсько-
український кордон у рамках ма-
лого прикордонного руху (МПР)  
у конкретних пунктах пропуску. 
Згідно з цими даними, у пункті про-
пуску Гребенне–Рава-Руська (Львів-
ська область) за березень зафіксова-
но понад 170 тис. перетинів кордо-
ну, з яких понад 60 тис. припало на 
майже 6 тисяч власників дозволів 
МПР. Одна людина перетинала кор-
дон за місяць аж 64 рази, зокрема  
5 разів упродовж однієї доби. 

У пункті пропуску Медика–Шегині 
майже 140 тис. раз кордон перетнули 
бл. 13 тисяч власників дозволу МПР, 
а загальна кількість перетинів за мі-
сяць становила близько 300 тис. 139 
перетинів за місяць було здійснено 
однією людиною, зокрема, за одну 
добу ця особа перетинала кордон 11 
разів.

Власниками дозволів МПР є осо-
би, що проживають на території, яка 
входить в так звану 30-кілометрову 
зону віддаленості від кордону. Такі 
люди отримують право в’їжджати на 
територію Польщі на відстань до 30 
км від кордону.
(УНІАН)

Українські вищі навчальні заклади 
не увійшли в сотню найвпливовіших 
ВНз світу

Як повідомило інтернет-видання 
«Українська правда», жоден із україн-
ських вищих навчальних закладів не 
увійшов до рейтингу топ-100 світових 
ВНЗ за рівнем репутації, складеного 
британською газетою «The Times» 
(Higher Education). 

Перше місце посів Гарвардський 
університет (США), друге місце діс-
талося Массачусетському інститутові 
технологій (США), на третій позиції 
опинився Кембридж (Великобрита-
нія), четверта сходинка – Стенфорд-
ський університет (США), п’яте – Ка-
ліфорнійський університет у Берклі 
(США) і завершує першу шістку Ок-
сфорд (Великобританія). 

Серед критеріїв оцінювання репу-
тації вишів: рівень освіти, обсяг на-
укових досліджень, рівень цитування 
в наукових журналах, інноваційність 
та впровадження розробок у промис-
ловість, рівень обміну студентами 
тощо. 
(Українська правда)

Віза для українців 
від австрійських консульств

Минулого року консульські уста-
нови Австрії видали громадянам 
України 30 тис. віз, про це ZAXID.
NET повідомив посол Австрійської 
Республіки в Україні Вольф Дітріх 
Гайм. Він наголосив, що кількість 
відмов на прохання про надання віз 
становила приблизно 1%, оскільки, на 
відміну від багатьох інших консуль-
ських установ країн Європейського 
Союзу, в австрійських установах іс-
нує правило, за яким їхні працівники 
повинні допомагати прохачам пра-
вильно заповнювати анкети.
(захід.нет)

Соцопитування: найбільш 
мобілізовані виборці «Батьківщини», 
КПУ та «Свободи»

На початку березня Соціологічна 
група «Рейтинг» оприлюднила ре-

зультати свого дослідження: якби 
вибори до Верховної Ради України 
відбувалися в лютому 2012 року, то 
42% опитаних однозначно взяли б у 
них участь, а ще 33% скоріше взяли б 
участь. Не підтримали б жодну з пар-
тій («проти всіх») – 7,9%, не визна-
чились з вибором – 13,9%. Найбільш 
мобілізованими виявились виборці 
партій «Батьківщина», «Свобода» та 
КПУ. Також найвищий рівень мобі-
лізації – на Заході, Півночі й Сході, 
найнижчий – в Центрі та на Півдні 
України.

У зв’язку зі змінами виборчого 
законодавства України в категорії 
«проти всіх» було задано додаткове 
питання: «Відповідно до нового Зако-
ну, на парламентських виборах 2012 
року виборці не матимуть можливос-
ті голосувати „проти всіх”. Як Ви тоді 
проголосуєте?»  

Відповіді розподілилися наступ-
ним чином: 16% «проти всіх» прого-
лосують за конкретні партії (більше 
за «УДАР», «Фронт змін» та «Бать-
ківщину»), 48% – не визначилися, 
36% – не братимуть участі у виборах. 

«Батьківщину» підтримують 
20,3%, Партію регіонів – 18,8%, 
«Фронт змін» – 11,7%, КПУ – 7,2%, 
«УДАР» – 6,9%, «Свободу» – 4,5%, 
«Сильну Україну» – 3,1%, «Грома-
дянську позицію» – 2,2%, Народну 
партію – 1,6%. Не визначились із ви-
бором 18,2% виборців. 

Якби вибори президента Украї-
ни відбувалися в лютому 2012 року, 
19,7% опитаних (серед тих, хто взяв 
би учать у виборах) проголосували 
б за Віктора Януковича, 19,4% – за 
Юлію Тимошенко, 12,8% – за Арсенія 
Яценюка, 6,5% – за Віталія Кличка, 
5,6% – за Петра Симоненка, 3,7% – за 
Сергія Тігіпка, 3% – за Олега Тягни-
бока, 2,7% – за Анатолія Гриценка, 
1,5% – за Володимира Литвина, 0,7% 
– за Наталію Королевську, 0,6% – за 
Віктора Ющенка. Інших кандидатів 
підтримали майже 4%, не підтрима-
ли б жодного – 6%, не визначились – 
14,1%.  
(Соціологічна група «Рейтинг»)
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О ксана, яка зараз вчиться на 
факультеті книжкової ілюстрації в Ака-
демії мистецтв м. Варшави, зізнається, 
що до Польщі її привело бажання щось 
змінити у своєму житті. Навчаючись 
кілька років тому в київській Націо-
нальній академії мистецтв, вона подала 
документи на програму «Gaude Polonia». 
Вигравши стипендію на навчання, шість 
місяців провела в Лодзі. 

– У мистецькому середовищі Поль-
щі мені відразу сподобалася загальна 
атмосфера свободи. Свободи робити те, 
що хочеться. Я дуже шаную своїх укра-
їнських викладачів: вони дали мені не-
ймовірно добрі знання з техніки живо-
пису та його теорії, але саме в Польщі 
я відчула, наскільки важливими є по-
чуття митця та його внутрішній світ. 
Немає правильного і неправильного, є 
художник, його творіння, глядачі та ні-
чого між ними, – зізнається художниця. 
Тому після стажування Оксана вступи-
ла до Європейської академії мистецтв у 
польській столиці, а за декілька років 
перевелася до державної Академії мис-
тецтв – одного з найбільш престижних 
навчальних закладів Польщі. 

У Ігоря «бекґраунд» життя над Ві-
слою значно більший: він переїхав до 
Польщі з Одеси ще 18 років тому. 

– Коли розвалився Радянський Союз, 
люди нарешті почали їздити до Євро-
пи. Хтось їхав до Югославії, хтось – до 
Німеччини, а я поїхав до Польщі. Спо-
чатку почувався тут дещо незатишно – 
мені бракувало атмосфери, яка є у при-

чорноморських містах, клімату, «ку-
рортної» архітектури. А потім відкрив 
для себе Закопане, – каже Ігор. Приїж-
джаючи до цього відомого польського 
гірськолижного курорту, митець, який 
на самому початку своєї кар’єри пра-
цював художником-декоратором на 
Одеській кіностудії, розвивав у собі 
талант портретиста. З часом закінчив 
згадувану вже Європейську академію 
мистецтв та осів у польській столиці. 

О. Багрій та І. Єлпатова відрізняють 
не тільки життєвий досвід, а й артис-
тичні преференції: якщо Оксану най-
більше захоплюють картини імпресіо-
ністів та німецький «Баухаус», то Ігор 
має сентимент до картин Валентина 
Сєрова та Конрада Кжижановського. 

– Хоча, мушу визнати, мої смаки змі-
нюються, – говорить Оксана. – Адже 
сам художник змінюється. Зараз для 
мене у творчості найважливішою є лю-
дина, її душа, тіло, серце, емоції. Тому 
останнім часом мені подобається пи-
сати картини з яскравими, виразними 
кольорами, що мають чіткі графічні 
акценти, часто хочеться малювати аб-
стракції. 

І. Єлпатову інколи доводиться пи-
сати картини на замовлення, проте 
сприймає він це по-своєму: 

– Часом замовлення – це теж на-
тхнення. Плюс – це не завжди комер-
ційний проект, можна писати на замов-
лення якогось конкурсу чи мистецької 
установи. Наприклад, у Закопаному є 
дім поета Яна Каспровича, «Harenda», 
який просякнутий поетичною атмосфе-
рою декадансу початку ХХ століття. У 
Каспровича була дружина з Росії, Ма-
руся, довкола неї існує багато легенд. 
Невдовзі будуть відзначати ювілей цьо-
го дому, і мене попросили намалювати 
портрет Марусі. Історія цієї жінки ви-
явилася дуже цікавою, і я зробив кар-
тину в подарунок для дому «Harenda», 
– каже Ігор і зізнається, що головний 
імпульс для створення його полотен 
– це психологічна чи навіть біологічна 
потреба малювати. – Напевно, людина 
має з цим народитися, – констатує ми-
тець. 

Ігор Єлпатов має у своїй колекції 
картини, до яких особливо прив’язаний 
і не хоче продавати. 

– Остання моя така картина – це 
велике полотно «Ave Maria» (олія). Ця 
картина зараз виставлена у Домі куль-
тури «Rakowiec», і я поки не розглядаю 
варіанту, аби її продати, адже вона має 
особливу енергію, і важко буде знайти 
гідного поціновувача, – каже Ігор.

Для художника дуже важливо не 
тільки те, що малювати, а й місце, де 
малювати. Тому ми запитали про місця 
в Польщі, які особливо надихають на-
ших героїв. 

– Мої улюблені польські міста – це 
Сопот та Ґданськ, – зізнається Оксана, 
– тому намагаюся туди їздити раз на 
кілька місяців. Там ніби така транзит-
на зона між сучасністю та старовиною. 
У Варшаві дуже люблю нову частину 
міста: хмарочоси в центрі, скляні ку-
поли торговельного комплексу «Złote 
Tarasy»: вони для мене миліші за старе 
місто, – переконує Оксана. 

Ігор, який любить малювати на пле-
нері, має свої особливі куточки як у 
столиці, так і поза нею: 

– Варшава при тому, що це столиця, 
є трохи провінційною, тут прекрас-
на дика ріка, яка нагадує мені Дніпро. 
Буквально за 50–60 кілометрів на схід 
від Варшави є дуже гарна річка Лівець, 
довкола березові та соснові гаї, то я 
часто малюю пейзажі на її берегах. Ну, 
і звісно, Закопане, де природа створила 
унікальну долину поруч із достатньо 
суворими горами. Це, мабуть, моє «пер-
ше польське кохання», – каже Ігор. ■

Біологічна потреба малювати
Олена БАБАКОВА

Серед українців, які живуть  
і працюють у Польщі,  

є представники різних професій,  
в тому числі і творчих. В цій 

статті розповідаємо про Оксану 
Багрій та Ігоря Єлпатова – 
художників, які народилися 

в Україні, але живописом 
продовжують займатися в Польщі. 

Про свою дорогу до Польщі, 
враження від місцевого  

арт-середовища та джерела 
натхнення вони розповіли «Нашому 

виборові» під час третього  
«Warsaw Art Fresh Festival», який 
проводився у столичному готелі 

«Sheraton» 11 березня. 

Картини і. Єлпатова
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«НВ»: Чим є Світовий конгрес укра-
їнців (СКУ) і які інструменти впли-
ву він має?

Євген ЧОЛІЙ: Наша організація 
представляє всю українську діаспору, 
яка, за нашими підрахунками, налі-
чує 20 млн. людей. До нашого скла-
ду входять організації українців з 32 
країн світу, до того ж у нас є постійні 
контакти ще в кільканадцятьох інших 
державах. Коли нам вдається мобілі-
зувати наші структури, це неодмінно 
приносить успіх. Найголовніший із 
них – це наша праця під час Помаран-
чевої революції, коли було вислано 
кілька тисяч спостерігачів в Украї-
ну, що дало змогу обрати ту людину 
на головну посаду країни, яку хотіли 
українці; чи визнання 14-ма держава-
ми Голодомору геноцидом українсько-
го народу. 

Отже, головний інструмент – це мо-
білізація громади. Наскільки актив-
ним є світове українство нині?

Це – діяльна громада, вона добре 
організована. Чимало її представників 
реагує на різноманітні заклики СКУ, 
до того ж, багато з них готові жертву-
вати як свою працю, так і гроші задля 
українства. 

Часто прийнято ділити світове 
українство на різні підгромади: 
східну чи західну діаспори, першу, 
другу, третю й четверті хвилі... Чи 
це слушно сьогодні?

Історично українців, також тих, що 
живуть за межами своєї держави, на-
магалися розмежувати. Проте, на моє 
переконання, незалежно від того, коли 
й куди українці приїхали, їм головним 
чином болить те саме. Є своя специ-
фіка в кожній державі проживання 
українців, але загалом нас хвилюють 
ідентичні проблеми.

Отже, СКУ активно співпрацює з 
трудовими мігрантами, що виїхали 
з України в останні роки?

Можна констатувати, що коли до 
держав проживання українців приїж-
джала т.зв. четверта хвиля мігрантів, 
відносини були досить обережними: 
мусив пройти певний проміжок часу, 
щоб ми всі могли краще пізнати один 
одного.  На початку 90-их років став-
лення до певних питань в мігрантів 
було специфічним. Проте, з часом, 
як мені здається, у всіх країнах про-
живання старої й нової хвиль міграції 
склалися добрі відносини між усіма 
українцями. Серед представників 
останньої хвилі є чимало священиків 
у наших церквах, учителів у наших 
школах, диригентів хорів тощо. 

Не секрет, що нині Київ ставиться 
до СКУ з певними упередженнями. 
Але з іншого боку, нехтувати конгре-
сом він теж не може…

Владні структури в Україні досить 
помірковано ставляться до діяльності 
Світового конгресу українців, а також 
до наших складових організацій. Офі-
ційний Київ не поділяє думки щодо 
нашої оцінки діяльності української 
влади. Між нами існують серйозні 
розбіжності щодо кращого шляху для 
української держави.    

З іншого боку, я знаю, що СКУ 
співпрацює зі світовими організа-
ціями, як-от ООН. У чому полягає 
співробітництво?

В ООН ми маємо окрему комісію, 
наші представники ходять на сесії цієї 
структури. У 2003 році СКУ був ви-
знаний ООН як неурядова організа-
ція, що має право участі в її засідан-
нях, сесіях та комітетах. Передусім 
ми розглядаємо питання, що мають 
відношення до України й української 
діаспори. Ми активно порушували на 
форумі ООН питання визнання Голо-
домору геноцидом українського наро-
ду, також проблему боротьби з торгів-
лею людьми (з чим часто стикаються 
громадяни України).

Невдовзі в Україні парламентські 
вибори. Як світове українство, зо-
крема, СКУ, може вплинути на те, 
щоб цей процес був якомога більш 
демократичним?

Ми придивляємося до проектів но-
вого виборчого законодавства. Ми 
звернули увагу міжнародним інститу-
там, а також лідерам західних держав, 
що остання редакція закону містить 
чимало пунктів, що повертають Укра-
їну – у плані розвитку демократичного 
процесу – назад. Є, наприклад, прави-
ла, що обмежують діяльність мас-медіа 
під час виборів. Важко також говорити 
про розвиток народовладдя, коли пред-
ставники опозиції сидять у в’язниці. ■

Розмовляв Дмитро АНТОНЕНКО

Євген чолій: 
«Нас – двадцять мільйонів, 
і це неодмінно принесе успіх»

Голова Світового 
конгресу українців 

звертається до наших 
земляків, розкиданих по 

всьому світі: 
тільки разом 

ми зможемо змінити 
життя на краще 

й допомогти Україні. 

Фото з: www.ukrassociation.eu
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К ожен з нас знає, як має ви-
глядати належним чином підготов-
лене резюме (CV – Curriculum Vitae). 
Але що робити, щоб його покращити? 
Варто слідувати своїй власній інтуїції 
та очікуванням адресата, зберігаючи, 
звичайно, основні принципи ство-
рення резюме. 

Передусім, мусимо об’єктивно 
представити нашу професійну пози-
цію, кваліфікації та навички. Немає 
однієї форми резюме: воно може мати 
одну або дві сторінки, різну струк-
туру. Якщо у вас багато професійних 
досягнень, кілька, декілька десятків 
років професійної кар’єри, це дійсно 
неможливо описати на одній сторінці. 
Тим не менш, при підготовці резюме 
слід керуватися кількома принципа-
ми. По-перше, зовнішній вигляд і 
розташування тексту – він повинен 
бути ясним, прозорим, варто викорис-
товувати пунктуацію, рівні інтервали, 
колонки. Уникаймо великої кількості 
стилів форматування – це створює 
хаос. Слід подавати факти нашого 
життя від нових до старих. Друкува-
ти резюме варто на гарному якісному 
папері.

Структура резюме
У верхній частині ліворуч роз-

ташовуємо персональні дані: ім’я, 
актуальну адресу, дату народження, 
номер телефону та адресу електронної 
пошти. У першій частині описуємо 
нашу освіту. Подаємо навчальні за-
клади, які ми закінчили, – від акту-
ального до найдавнішого (наприклад, 
магістерська програма в університеті, 

бакалаврська програма, середня шко-
ла). Зазначаємо, коли почали навчання 
і коли закінчили (місяць і рік), назву 
внз, факультету, напрямок, спеціалі-
зацію і свій ступінь (бакалавр, магістр 
тощо).  Якщо хтось навчався у техніч-
ній середній школі, то її також варто 
вказати, оскільки це може привернути 
увагу рекрутера.

Наступна дуже важлива частина 
– це досвід роботи. Його вимагають 
майже в кожному оголошенні. Щоб 
добре описати хід своєї кар’єри – та-
ким чином, щоб відповідати потребам 
майбутнього роботодавця – досвідові 
варто присвятити більше часу. Почи-
наємо з останнього місця роботи, по-
даємо, коли почали працювати в ком-
панії/фірмі і коли завершили (місяць і 
рік), точну назву місця праці, галузь 
– можна у кількох словах охаракте-
ризувати місце праці, подати адресу 
сторінки в інтернеті (якщо є). Далі 
описуємо свою посаду й у пунктах 
обов’язки, які виконували (не перепи-
суємо договір, не пишемо того, що, як 
нам здається, може відповідати очіку-
ванням). Якщо під час праці в компа-
нії ви змінювали посаду, варто вказа-
ти терміни роботи для конкретних по-
сад. Намагаймося показати, що наше 
трудове життя є результатом нашого 
вибору, тому тимчасову роботу, яка не 
має відношення до нашої професії, ми 
розміщуємо тільки якщо з’являються 
перерви в зайнятості, тобто час, коли 
ми нічим не займалися. Наприклад, 
якщо під час навчання у вас був тим-
часовий заробіток, то не варто його  
вказувати – особливо якщо ви вже 
займали ряд серйозних посад. Однак, 

радимо подати інформацію про ста-
жування, особливо пов’язані з нашою 
професією, адже це визначає нашу 
кар’єрну стежку. Якщо у вас немає 
великого професійного досвіду, варто 
подавати діяльність у неурядових або 
студентських організаціях. 

У наступній частині резюме вказує-
мо пройдені курси та тренінги у вигля-
ді списку навчальних курсів, вказуємо 
рік, коли їх проходили, а також навички 
і вміння, які завдяки ним отримали.

У розділі мовні навички подаємо 
знання мов у письмовій та усній фор-
мах. Слід намагатися в визначений 
спосіб описувати знання кожної з мов 
- початковий, комунікативний, дуже 
хороший, вільний рівень. Наприклад, 
українська – рідна; польська – вільно 
володію; російська – вільно володію; 
англійська – комунікативний рівень. 

У розділі навички описуємо риси, 
які нас характеризують, наші сильні 
сторони, що відповідають посаді, на 
яку ми відправляємо резюме. Варто 
також вказати наявність водійських 
прав.

Останній розділ присвячуємо на-
шим хобі. Найкраще писати про кон-
кретне хобі: такі як історія Другої 
світової війни, а не історія; чи сучасне 
польське кіно, а не просто кіно. 

Важливо: переконайтеся, що не за-
були розмістити згоду на обробку пер-
сональних даних у загальному вигля-
ді* або текст, запропонований фірмою, 
що рекрутує. Згоду на обробку даних 
бажано розмістити дрібним шрифтом 
в колонтитулі документа: наприклад, 
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Da-
nych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

Нагадуємо, що резюме має бути 
актуальним. Радимо не забувати онов-
лювати резюме – вписувати актуальне 
місце праці чи навчальні курси і тре-
нінги. Успіху! ■

Як написати добре резюме
Малгожата ТОПЧЕВСЬКА

Створюючи резюме, ми на кількох 
аркушах паперу мусимо змістити 

все наше професійне життя. 
Тому варто подбати, щоб воно було 

якомога кращим, відповідало дій-
сності й було спрямоване 

до конкретного роботодавця, 
мало конкретну мету: представити 

нас як експерта в своїй галузі.
Фото з www.roma.net.ua
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Н езалежно від стабільного, 
більш ніж 10-відсоткового безробіття 
і труднощів, які виникають під час по-
шуку праці у багатьох громадян Поль-
щі, є галузі, де знайти працівника серед 
польських безробітних – досить важко. 
Серед таких сфер – будівництво, сіль-
ське господарство, садівництво та опіка 
над старшими людьми. Для того, щоб 
піти назустріч польським працедавцям, 
законодавці лібералізували положення 
стосовно працевлаштування іноземців 
з-за східного кордону. Існують два осно-
вні варіанти працевлаштування інозем-
ця – без необхідності видачі дозволу на 
працевлаштування (пол. zezwolenie na 
pracę) або з необхідністю проходження 
цієї процедури. Усе залежить від термі-
ну, на який іноземець має бути працев-
лаштований.

Працевлаштування 
без клопотання на отримання 
дозволу на працевлаштування 

Перша можливість – працевлаштуван-
ня без необхідності подавати клопотання 
на видачу дозволу на працевлаштування 
– регулюється положеннями Закону від 
20 квітня 2004 року про пропозиції пра-
цевлаштування та інституції ринку пра-
ці (далі – ЗППТРП) та Розпорядженням 
міністра праці і соціальної політики від 
20 липня 2011 року щодо випадків, у яких 
призначення виконання праці іноземцем 
на території Республіки Польща допус-
кається без необхідності отримувати 
дозвіл на працевлаштування. 

Згідно цього закону, не потребують до-
зволу на працю такі категорії громадян: 

● чоловік/дружина громадянина Поль-
щі або іноземця, який має дозвіл на про-
живання на визначений час на території 
Республіки Польща, виданий у зв’язку з 
одруженням; 

● власник дійсної карти поляка.
● вчителі іноземних мов, 
● випускники польських середніх 

шкіл, денних магістерських і докторант-
ських програм, науковці, митці, 

● громадяни Республіки Білорусь, 
Республіки Грузія, Республіки Молдова, 
Російської Федерації та України, які пра-
цевлаштовані не більше ніж 6 місяців 
протягом року. 

Працедавець, який хоче працевлашту-

вати громадянина однієї з вищеперерахо-
ваних країн на термін до 6 місяців про-
тягом року, має зареєструвати в Повіто-
вому управлінні праці фактичну адресу 
його фірми/місця постійного проживан-
ня та заявку про намір працевлаштувати 
працівника-іноземця (пол. oświadczenie o 
zamiarze zatrudnienia pracownika-cudzo-
ziemca). У цій заявці треба вказати: дані 
працедавця та особи, яку працевлашто-
вують; назву професії, місце виконання 
праці, дату початку та термін виконан-
ня праці, тип контракту, який є підста-
вою для працевлаштування і зарплатню 
брутто, знання положень працевлашту-
вання й проживання іноземців, а також 
інформацію про неможливе задоволення 
кадрових потреб з-поміж представників 
місцевого ринку праці (тобто про те, що 
на це місце не претендує жоден поляк). 
Заявка подається разом із копією. Повіто-
ве управління праці (у випадку польської 
столиці це – Управління праці столично-
го міста Варшава) реєструє оригінал та 
копію заявки. Оригінал документу пра-
цедавець передає іноземцеві. 

Процедура реєстрації відбувається про-
тягом одного відвідання установи, є без-
коштовною як для працедавця, так і для 
іноземця. Ця заявка є підставою для ви-
дання консульством РП в країні іноземця 
візи з правом на працевлаштування. Варто 
пам’ятати, що незалежно від способу пра-
цевлаштування, працедавець підпорядко-
вується таким же юридичним нормам, як 
і щодо працевлаштування громадян Поль-
щі. Це означає, що він повинен пам’ятати 
про свої обов’язки стосовно страхування 
(ZUS) та податкових органів.

Працевлаштування з поданням 
клопотання про видачу дозволу 
на працю

Працедавець може зважитись на пра-
цевлаштування працівника з-за східного 
кордону на термін більший ніж 6 місяців, 
а це вже пов’язане з необхідністю пода-
вати клопотання про видачу дозволу на 
працевлаштування (пол. zezwolenie na 
pracę). Це – друга з вищезгаданих мож- Це – друга з вищезгаданих мож-
ливостей працевлаштування іноземця. 
Відповідно до процедури, польський пра-
цедавець подає до відповідного Управ-
ління праці пропозицію про працевла-
штування. Установа вивчає, чи розмір 
зарплатні, яка буде вказана в контракті з 
іноземцем, не буде нижчим від зарплатні 
працівника, який виконує подібну працю 
або займає подібну посаду, а також чи в 
реєстраційних списках безробітних і тих, 

хто шукає праці, є ті безробітні, що мо-
жуть відповідати критеріям пропозиції. 
Якщо такі особи фігурують у реєстрах 
– установа оголошує конкурс на подану 
посаду. Староста видає інформацію про 
результати тесту ринку праці протягом 
7 днів, якщо не було необхідності орга-
нізовувати конкурс, та 14 днів, якщо та-
кий конкурс був проведений. Інформація 
про тест ринку праці є додатком до заяви 
про клопотання на отримання дозволу на 
працевлаштування. Заяву (заповнюється 
на відповідному бланку) працедавець по-
дає до Департаменту соціальної політики 
відповідного Воєводського управління 
праці. У мазовецькому воєводстві таку 
заяву можна подавати до Департаменту 
справ іноземців або в його регіональні 
філії. Дозвіл видає воєвода, документ 
представляється в трьох екземплярах на 
визначений період.

Воєвода може видати дозвіл на пра-
цевлаштування без необхідності прове-
дення тесту ринку праці (ст. 88c закону 
3 ЗППТРП). Це відбувається, наприклад, 
коли продовжується дозвіл на працю для 
того самого іноземця і на тій самій поса-
ді; професія або вид праці, які іноземець 
має виконати, знаходяться в переліку 
професій, які становлять додаток № 3 до 
розпорядження мазовецького воєводи від 
30 червня 2009 р. – тобто зброяр, тесля, 
монтер будівельних конструкцій, пли-
точник, штукатур, газозварювальник, бу-
дівельний бляхар, оператор екскаваторів  
і розкидачів, водій автобуса, водій тяга-
ча; стосується громадянина країни, яка є 
сусідом Республіки Польща або країни,  
з якою Польща співпрацює в сфері заробіт-
чанської міграції в рамах мобільного парт-
нерства, установленими між цією країною 
і Європейським Союзом; той, хто виконує 
очищувально-опікунську працю або пра-
цю у вигляді хатньої допомоги для фізич-
них осіб у домашньому господарстві.

Продовження дозволу на працю
У випадку продовження існуючого до-

зволу на працю процедура є такою ж, як 
і при подачі заяви на отримання дозволу. 
Заява подається не пізніше ніж 30 днів 
від закінчення терміну дії існуючого до-
зволу.

Видання дозволу на працевлаштування 
є платним, його вартість коливається від 
50 до 200 злотих в залежності від терміну/
типу дозволу. У випадку подання заяви на 
продовження дозволу на працю іноземця, 
треба відповідно здійснити оплату в роз-
мірі половини визначеної суми. ■

Працевлаштування іноземців: дозвіл на працю
Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК
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Ш видка допомога (тел. 
999).  Щоб викликати швидку допо-
могу, достатньо повідомити лише міс-
це й причину виклику (яка хвороба 
чи характер травми), бажано вказати 
ім’я хворого, якщо воно відоме тому, 
хто викликає швидку допомогу; но-
мер контактного телефону (на випадок, 
якщо карета швидкої не може знайти 
хворого за вказаною адресою або якщо 
не може знайти місце за поданою адре-
сою).

Швидка допомога викликається у 
ситуації нещасного випадку, травми, 
пологів, раптового тяжкого захво-
рювання чи погіршення здоров’я, що 
загрожує життю. Можна також ви-
кликати швидку допомогу з метою 
транспортування до кардіологічної лі-
карні людини, яка потребує постійної 
медичної опіки.

Допомога надається хворому (по-
терпілому) в будь-якому разі, але у ви-
падку відсутності страхівки за виклик 
має заплатити пацієнт (або особа, що 
опікується хворим), вартість виклику 
коливається між 50 і 200 злотих (ціна 
залежить від розцінок конкретної ме-
дичної установи). До цієї суми треба 
додати кошти аналізів та лікування 
в шпиталі. Страхівку мати з собою 
не обов’язково, ба більше – її можна 
взагалі не мати, але тоді за послуги 
медичної допомоги хворому буде ви-
ставлено рахунок. Документи мати з 
собою також не обов’язково, але в лі-
карні вимагатимуть представити до-
кументи в найближчі дні після госпі-
талізації.

Існує також окремий номер швид-
кої допомоги для пасажирів міського 
транспорту: 19-285.

Міська варта (straż miejska, тел. 
986). Викликається у випадку пору-
шень правопорядку, випадків хуліган-
ства тощо. Міська варта може втру-
чатися в конфлікти, до того ж, лише 
в публічних місцях: натомість коли 
необхідно припинити порушення, що 
відбувається на приватній території 
або в помешканні, слід викликати по-
ліцію.

Поліція (тел. 997). Поліція має зна-
чно ширші повноваження, ніж міська 
варта, вона займається припинен-
ням як хуліганських дій, так і злочи-
нів. Для виклику поліції персональні 
дані не вимагаються: виклик можна 
зробити анонімно, слід лише вказати 
причину виклику. Виклик поліції без-
платний. 

Служба пожежної безпеки (тел. 
998). Для виклику пожежників слід 
представитися й подати номер контак-
тного телефону, або телефону, з якого-
го робиться виклик. Виклик безплат-
ний, за винятком тих випадків, коли 
виклик виявляється безпідставним 
(тоді справою займається поліція, ви-
нуватець платить штраф і оплачує ви-
їзд рятувальної команди). 

Номер 112 є телефоном загально-
європейської служби порятунку на всі 
випадки життя. Набрати його можна 
як зі стаціонарного, так і з мобільного 
телефону, причому навіть якщо клаві-
атуру в телефоні заблоковано, а також 
із телефону без сім-карти. У містах, де 
немає окремої служби Центру повідо-
млення, дзвінок переадресовується до 
служб поліції (як у Варшаві), пожеж-
ної безпеки або швидкої допомоги.

У Польщі також існують служби 
газу (тел. 992), телефон довіри (988), 
є також служба, що займається без-
домними (за телефоном 987 вам ска-
жуть, де в місті можна безкоштовно 
переночувати).

Список інших служб порятунку 
можна знайти на веб-сторінці: 

http://www.waznetelefony.pl/

служби порятунку в Польщі
Тарас ШУМЕЙКО

У Польщі існує система 
служб порятунку, які в різних міс-

тах країни доступні за однаковими 
телефонними номерами: 

вони закріплені за тією чи іншою 
службою. Такі номери найчастіше 

складаються з трьох цифр 
(наприклад, номер поліції – 997),

 їх можна набрати як зі стаціонар-
ного, так і з мобільного телефону. 

При наборі діє система локалізації – 
оператор зв’язку з’єднує абонента 

із найближчим до нього 
оператором рятівної служби.

Польщі триває аболіційна 
кампанія. За офіційними даними ін-
тернет-сторінки www.abolicja.gov.pl 
станом на 23 березня зареєстровано 
4533 внесків. Найбільше заявок по-
дають в мазовєцькому воєводстві 
– 3549 внесків. За кількістю зареє-
строваних заяв громадяни України 
перебувають на другому місці після 
громадян В’єтнаму. Українці вже 
подали 1071 заяву. На практиці вхо-
дження закону про аболіцію в дію  
в різних воєводствах може вигдяда-
ти по різному – в більшості випадків 
документи розглядаються в індиві-
дуальному порядку. Засоби масової 
інформації, неприбуткові громад-
ські організації надають інформацію 
згідно офіційних джерел, яка доволі 
часто видається неповною, що вияв-
ляється в процесі подавання анкети 
чи збирання необхідних докумен-
тів. 

Заохочуємо всіх тих, хто планує 
скористатись з аболіції, слідкувати 
за повідомленнями на офіційній сто-
рінці www.abolicja.gov.pl. Особли-
во слід звернути увагу на закладку 
ВІДПОВІДІ НА НОВІ ПИТАННЯ, 
ЩО СТОСУЮТЬСЯ АБОЛІЦІЇ 
(пол. Odpowiedzi na nowe pytania dot. 
abolicji). Якщо Ви не маєте доступу 
до інтернету, але потребуєте кон-
сультації в справі подачі заявки, ра-
димо зателефонувати на інфолінію 
за тел. 22 60 175 25. За цим номером 
можна взнати всі нюанси і отрима-
ти додаткову інформацію. Часом на 
інфолінії трапляються технічні пе-
рерви (остання була 26 березня), про 
це повідомляється завчасно. Варто 
спробувати додзвонитись на наступ-
ний день. ■

аБоЛіЦія!

В
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емпіон світу в суперважкій 
вазі за версію WBC Віталій Кличко ви-
рішив покинути спорт. Причина такого 
рішення – отримана під час бою 18–19 
лютого в Мюнхені травма плеча. Тоді 
він захистив свій титул у бою з британ-
цем Дереком Чісорою. «Вісім раундів 
мені довелося боксувати практично 
без лівої руки. Я не міг нормально нею 
рухати», – сказав боксер під час прес-
конференції після бою. 

Підозрюється, що це може бути на-
слідок старої травми, яку український 
боксер отримав ще дванадцять років 
тому, коли боровся з Крісом Бердом. 
Однак, міркування чемпіона вийти зі 
спорту, можливо, спричинені не лише 
травмою. 

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

Ч

культура і спорт

Павло ЛОЗА

Минає півроку з початку проекту «Zasoby informacyjne dla 
migrantów z Ukrainy w Polsce». Протягом цього часу ми намагалися 
реагувати на актуальні теми і події, пов‘язані з життям українців 
у Польщі. Команда журналістів і редакторів віддано працює, щоб 
кожного місяця читачі газети отримували повну – і головне – 
корисну інформацію, покликану допомогати у різних питаннях, 
що стосуються перебування на території Польщі, праці та навчання. 
Ми плануємо видавати спеціальний додаток, де заміщуватимемо 
оголошення про працю, пошук житла та ін. Оголошення можна 
надсилати на адресу redakcja@naszwybir.pl 
Оголошення будуть безкоштовними. 
Подані оголошення будуть розміщені на порталі www.naszwybir.pl
Редакція залишає за собою право обирати оголошення до друку.
Щоб мати можливість видавати газету в майбутньому, звертаємося 
до Вас з проханням про підтримку нашої газети у вигляді 
доброчинних пожертв на діяльність фонду «Наш вибір».  
Пожертви можна переказувати на рахунок: 

Fundacja Nasz Wybór
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509   
Nordea Bank Polska S.A. Oddział/POB
CBD O/Głowny 1 P.B. w Warszawie
Adres: Żymirskiego 5/15, 04-045 Warszawa
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

«Вік уже не той, за 40 стукнуло. Піти 
потрібно переможцем», – пише Доктор 
Залізний Кулак на своєму мікроблозі у 
соціальній мережі «Twitter».

Загалом, Віталій Кличко у профе-
сійному спорті провів 46 боїв, з чого 
здобув 44 перемоги (40 нокаутом), а 
два бої завершились його поразкою. 
Останній свій бій, який тривав 12 
раундів, Кличко впевнено виграв за 
очками.

Переміг і завершив 
боксерську кар’єру...

М олодший з братів Кличків 
Володимир не думає залишати спорт, 
а перемігши 3 березня у Німеччи-
ні француза Жана-Марка Мормека, 
він вкотре захистив свої чемпіонські 
титули. Цією боротьбою Кличко-
молодший збільшив кількість своїх 
перемог до 57. 

Бій з 39-річним Мормеком, для 
якого це був лише четвертий бій у 
важкій вазі, для Кличка став 50 нока-
утом у кар’єрі.

«Я дуже здивований цим 50-им 
нокаутом у своїй кар’єрі. Я обіцяв і 
виконав цю обіцянку» – сказав пере-
можець після бою. 

Француз вперше впав уже в друго-
му раунді, а в четвертому суддя відра-
хував нокаут та проголосив перемогу 
Кличка. Перемога для українця була, 
здається, легкою, адже вже через пів-
тора тижня чемпіон взяв участь у від-
критті спортивної школи у Дніпро-
дзержинську. Там же чемпіон світу  
з боксу у важкій вазі за версіями 
WBO, IBF, IBO, WBA продемонстру-
вав, що володіє не тільки боксерсь-
кою технікою, але й показав пару 
прийомів дзюдо. 

У черзі позмагатись з українцем 
стоїть американець Тоні Томпсон  
«Tiger», претендент на титул у версії 
IBF. Боксери уже боролися в 2008 р. 
Матч-реванш між ними запланова-
ний на липень цього року. ■

...а брат продовжує


