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ідкриття української су-
ботньої школи у Варшаві, 

яке відбулося у вересні 2007 року, 
мало стати добрим початком для ре-
алізації у польській столиці освітніх 
потреб українців. Бо хоч у всій Поль-
щі відкрито п’ять шкіл з українською 
мовою навчання та біля сотні пунктів 
навчання української мови, однак у 
столиці такий пункт існував з пере-
рвами. Внаслідок багаторічних ста-
рань вдалося таки відродити тут тра-
дицію україномовного шкільництва. 

Важливим було те, що вирішенню 
справи тоді посприяли Посольство 
України в РП та столична влада. Пер-
ший шкільний дзвінок пролунав для 
понад шести десятків дітей україн-
ського походження у присутності 
тодішнього посла України у Польщі 
Олександра Моцика, представників 
дипломатичного корпусу, міської 
влади, українських громадських ор-
ганізацій. Цю подію широко висвіт-
лювали українські та польські засоби 

масової інформації. Таке активне за-
цікавлення давало надію, що справа 
безперешкодно розвиватиметься далі 
і швидко набере розмаху. 

Під час урочистого відкриття за-
значалося, що у столичному Серед-
місті відкрито ще один україномов-
ний пункт, а вже наступного року 
на базі школи планується створити 
Центр української освіти, де навчан-
ня мало відбуватись на різних рівнях 
(дитячий садочок, початкова школа, 
гімназія). Мав теж діяти методичний 
центр для вчителів української мови. 
Говорилося, що існують узгодження 
з Бюро освіти столичного міста Вар-
шави, планувалося теж активно залу-
чати батьків до процесу навчання чи 
ведення гуртків. А найбільше наго-
лошувалося, що створено цей пункт 
навчання для всіх дітей українського 
походження – незалежно від статусу 
їхніх батьків у Польщі.

Польща – 
Україна: 
діти твої, 
мої 
і наші

Особливості 
системи
соціального 
страхування 
в Польщі.

Як і де 
можуть відстоювати 
свої права 
українські працівники?

Аболіція: 
відкрито гарячу лінію.
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еприємності чекали на 
організаторів з протилеж-
ного – «східного» боку. 

Одна із учасниць Східного партнер-
ства – Білорусь – в останній момент 
бойкотувала подію. Сталося це після 
того, як прем’єр-міністр головуючої 
в ЄС Польщі Дональд Туск запропо-
нував Мінську фінансову підтрим-
ку в обмін на впровадження демо-
кратичних перетворень, звільнення 
політв’язнів та проведення чесних 
виборів. «Що робити з режимом 
Александра Лукашенка?» – це один 
із лейтмотивів пленарних засідань 
саміту. Країни-члени ЄС виріши-
ли гостро розкритикувати Білорусь  
і внести відповідний абзац до кінце-
вої резолюції. З цим не погодилися 
держави-учасниці Східного партнер-
ства: заява стосовно Білорусі була 
опублікована окремо – її підписали 
лише країни Євросоюзу. 

Іншою важливою темою варшав-
ських дискусій був судовий процес 
над Юлією Тимошенко. І хоча пріз-
вища лідерки української опозиції не 
згадується в кінцевій резолюції са-
міту, майже кожен європейський по-
літик висловив занепокоєння долею 
колишнього українського прем’єр-
міністра та станом українського пра-
восуддя. Часто лунали слова: «полі-
тично вмотивовані процеси», «закони 
радянського зразка» та «вибіркове за-
стосування законодавства». 

Господар зустрічі, прем’єр-міністр 
Польщі Дональд Туск підкреслив, 
що погане ставлення до опозиції, 
порушення демократичних стандар-

тів може кинути тінь на завершення 
переговорів стосовно угоди про асо-
ціацію. Саме цю стратегічну угоду 
Київ прагне підписати ще 2011 року. 
А от віце-прем’єр-міністр Великої 
Британії Нік Клеґґ прямо попередив 
українську владу: підписання цього 
договору – це ще не все. Документ 
має пройти ратифікацію у 27 парла-
ментах країн ЄС та в Європарламенті. 
«Мені буде дуже важко переконати 
парламент в Лондоні ратифікувати 
цю угоду за наявності сумнівів у не-
залежності українських судів», – за-
явив британський урядовець у Вар-
шаві. 

На східному фронті
                      – без зламу...

Окрім сигналу в справі Ю. Тимо-
шенко, Україна почула ще дві нови-
ни: добру і погану. Добра – це те, що 
Брюссель уже не називає перспективу 
отримання Києвом безвізового руху 
«довгостроковою». Погана – те, що 
Україна, попри потужне лобі Польщі, 
не почула омріяної декларації член-
ства в Євросоюзі. Резолюція саміту 
лише визнала «європейські прагнен-
ня» країн Східного партнерства, але 
цього Києву замало. «Ми наполяга-
ємо, щоб в угоді про асоціацію були 
відображені перспективи вступу 
України до ЄС», – заявив після вар-
шавської зустрічі президент України 
Віктор Янукович. 

Коли Україні вдасться отрима-
ти таку перспективу – невідомо. Так 
само не знаємо, коли відбудеться на-
ступний саміт Східного партнерства, 
можна робити попередні прогнози. 
Після Польщі в Раді ЄС головувати-
муть Данія, Кіпр та Ірландія. Отже, 
цілком ймовірно, що на третій саміт 
Східного партнерства Євросоюзу 
слід зачекати до другої половини 2013 
року, коли роботами Євроспільноти 
керуватиме приязна східним сусідам 
Литва. ■

Андрій ШЕРЕМЕТ
Другий саміт Східного партнерства ЄС, який 29–30 вересня відбувся 

у Варшаві, не приніс великих несподіванок. Ключова подія піврічного 
головування Польщі в Євроспільноті зібрала над Віслою досить солідне 

гроно європейських лідерів на чолі з канцлером Німеччини Анґелою 
Меркель та прем’єр-міністром Франції Франсуа Фійоном. Скептики 

передрікали, що на варшавський саміт прибудуть максимум міністри 
закордонних справ більшості країн ЄС. Проте для Польщі запевнити 

«західне» представництво на високому рівні було справою честі.
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Отож, така омріяна школа мала 
передусім інтегрувати, давати урок 
толерантності, вчити розуміти ін-
ших, бути зразком європейських 
цінностей. Адже одним з головних 
принципів, на яких базуються друж-
ні відносини, є той, що люди, хоч 
і різні, однак всі рівні. І саме так, 
тобто на партнерській, рівноправ-
ній площині, відбувалося тут досі 
навчання дітей. Тому тим більшим 
було здивування і школярів, і їхніх 
батьків, коли цієї осені довідалися, 
що разом їм вчитися ніяк не можна. 
А конкретніше: на початку ново-
го навчального року виявилося, що  
в список учнів вищезгаданого пунк-
ту не внесено дітей, які не мають 
польського громадянства. Мало того, 
не було в ньому й тих учнів, що хоч  
і мають польське громадянство, про-
те проживають в інших районах сто-
лиці, або поза її адміністративними 
межами, учні непублічних шкіл теж 
стали тут небажаними. В результа-
ті, з майже сотні українських дітей, 
які минулого року вчилися разом, 
тепер у списку залишилось... тільки 
27. Інформація про роз’єднання дітей  
з різним статусом була опублікована 
на шкільному веб-сайті. Як і можна 
було сподіватися, не зустрілася вона 
зі зрозумінням з боку батьків, які 
прямо назвали це дискримінацією. 

Батьківська рада міжшкільного 
пункту навчання, зареєстровано-
го офіційно при варшавській школі  
№ 158, вирішила боротися з порушен-
ням прав учнів, опрацювала з цією 
метою документ, в якому розгляда-
ються різні аспекти чинного поль-
ського законодавства, що стосуються 
питань освіти, зокрема права учнів 
підтримувати свою національну 
ідентичність. Проаналізовано в ньо-

му 19 правових актів, починаючи від 
Конституції Республіки Польща, враз 
з міждержавними угодами, і закінчу-
ючи розпорядженнями міністерства 
освіти. Батьки теж написали офіцій-
ний лист до наглядових органів (зо-
крема, столичної освітньої кураторії, 
Бюро освіти, Міністерства національ-
ної освіти), в якому просять поясни-
ти ситуацію й вирішити проблемні 
питання. Звертають у ньому увагу 
на ряд порушень, а один із закидів 
стосується того, що зміни у порядку 
навчання відбулися без консультації 
з батьками. 

Чому ж так сталося? Після де-
тального аналізу ситуації можна 
ствердити, що одним з ключових 
є фінансовий аспект справи. Адже 
для представників національних 
меншин (а такий статус, згідно з 
законом, можуть мати тільки гро-
мадяни Польщі) на додаткове на-
вчання дітей рідної мови передба-
чені в державному бюджеті гроші, 
які «йдуть» за учнем. Натомість для 
учнів, батьки яких не мають поль-
ського громадянства, передбачено 
навчання за звичайною шкільною 
програмою, яка в разі необхіднос-
ті може бути доповнена додатко-
вими заняттями... з польської мови  
і то тільки на один рік. Щоправда, 
в польському законі про освіту іс-
нує ще запис про те, що для осіб, які 
не мають польського громадянства, 
а водночас підлягають шкільно-
му обов’язку, можна зорганізувати 
в школі навчання мови і культури 
країни походження, але повинні 
це зробити дипломатична або кон-
сульська установа даної країни, чи 
культурно-освітнє товариство цьо-
го народу. Не виникає з нього, що 
платити за такі заняття повинна 
польська держава. Видно, чиновни-
ки від освіти мали намір формально 
впорядкувати спосіб організації на-

вчання й фінансування, шкода тіль-
ки, що зробили це коштом дітей. 

Протягом жовтня відбулося кіль-
ка зустрічей батьківського комітету 
з представниками органів місцевого 
самоврядування, передусім її освіт-
ньої ланки, на яких обговорювало-
ся майбутнє столичного (єдиного у 
всьому Мазовецькому воєводстві) 
міжшкільного пункту навчання. 

Заступник президента міста Вар- 
шави Влодзімєж Пашинський, який 
займається, зокрема, питаннями ос-
віти, видав доручення, щоб до часу 
остаточного визначення принципів 
згаданий пункт діяв у дотеперіш-
ній формі. За подальші переговори 
з батьками учнів відповідатиме ди-
ректор Бюро освіти Йоланта Ліп-
шиц, а щоб у майбутньому не було 
неприємних несподіванок і непоро-
зумінь, перед прийняттям рішення 
поставлені питання мають обгово-
рюватися за участю усіх зацікав-
лених сторін. Цілком можливо, що 
проблема буде обговорюватися на 
парламентарному рівні, адже зако-
нодавчим врегулюванням подібних 
питань повинен займатися Сейм, 
а не самоврядні структури. Голо-
ва Об’єднання українців у Польщі 
Петро Тима запропонував винести 
його на засідання сеймової Комісії 
національних та етнічних меншин, 
а Бюро обіцяло допомогти у фор-
мулюванні питань, беручи до уваги 
клопоти і проблеми, що існують на 
даний момент. 

Відкладати далі нікуди, особливо, 
якщо взяти до уваги те, що кожного 
року у Польщі зростає кількість ім-
мігрантів з України і багато з них ма-
ють дітей шкільного віку. Досі вони 
мали дилему: залишити своїх дітей 
на батьківщині під наглядом родичів-
пенсіонерів, чи забрати з собою, ма-
ючи свідомість, що в новій школі 
вони не розумітимуть навчального 
матеріалу, який викладається чужою 
мовою. Усе більше стає теж міша-
них польсько-українських родин, які 
охоче послали б своїх дітей вчитися 
української мови, але не мають куди. 
Оптимальним розв’язанням було б 
створення окремої, самостійної шко-
ли з українською мовою навчання. 
Такий варіант був би корисним для 
всіх. Питання: чи вдасться його ре-
алізувати? ■

Польща – Україна: 
діти твої, мої і наші
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Ольга ПОПОВИЧ

ересневий саміт Східного 
партнерства у Варшаві вкотре змусив 
як політичних аналітиків, так і пре-
су детальніше обговорити питання 
євроінтеграції України. Усе більше 
говориться про те, що загалом угода 
принесе країні: запровадження демо-
кратичних стандартів, зміну україн-
ського законодавства відповідно до 
європейських норм, відкриття зони 
вільної торгівлі, лібералізацію візово-
го режиму, співпрацю між Україною 
та країнами ЄС в енергетичній сфері 
тощо. От тільки пересічному україн-
цеві надалі не до кінця зрозуміле те, у 
чому ж для нього безпосередньо, так 
би мовити на практиці, полягатиме 
вигода від того, що Україна врешті 
підпише з ЄС угоду про асоціацію.  

Найбільше, звісно, говориться 
про спрощення візового режиму між 

Україною та країнами Європейського 
Союзу. Однак, не факт, що угода про 
асоціацію зовсім скасує візи для укра-
їнців. Вона, наприклад, може лише 
збільшити кількість тих, хто матиме 
право на безкоштовні візи або ж мі-
німалізувати платню за отримання 
в’їзних документів. Можливо, змен-
шиться кількість документів, які ви-
магатимуть європейські консульства 
під час процедури отримання візи 
громадянином України. Тож не варто 
сподіватися, що перед нами відразу 
всі країни Європейського Союзу від-
криють двері і кожен українець зможе 
без перешкод та в будь-який момент 
перетнути лінію нашого західного 
кордону.

Пересічний українець зможе від-
чути вигоду від входу нашої країни 
до зони вільної торгівлі. Це призведе 
до збільшення споживчих товарів на 
українському ринку, що може спри-
чинити зниження цін для покупців. 
Українці зможуть отримати доступ 
до дешевших – у порівнянні з укра-

їнськими – європейських продуктів, 
наприклад, до м’яса. Можливо, зни-
зиться ціна на європейські автомобілі, 
оскільки передбачається, що для них 
буде скасовано ввізне мито. Окрім де-
шевших товарів, громадяни України 
матимуть змогу користуватися євро-
пейськими послугами на таких самих 
принципах, що й громадяни країн 
ЄС: страхування, медичне обслуго-
вування, освіта.  

Отож, як бачимо, безпосередньо для 
пересічного українця угода про асоціа-
цію далеко не стане панацеєю від усіх 
наших теперішніх негараздів і не при-
несе миттєвих результатів. Це питан-
ня стратегічного характеру: які маємо 
перспективи на майбутнє? Підписавши 
угоду про асоціацію, Україна зробить 
серйозний крок у сторону безпосеред-
нього приєднання до Європейського 
союзу. У ширшому значенні резуль-
тати цього процесу пересічний украї-
нець матиме змогу відчути, коли зможе 
стати членом європейської спільноти у 
всіх її вимірах і проявах. ■

Андрій ШЕРЕМЕТ

вропейські очільники сто-
совно вироку суду висловили великий 
жаль та розчарування. «Я маю сер-
йозні сумніви щодо справедливості, 
незалежності та прозорості судового 
процесу над Юлією Тимошенко», – 
цитують Єжи Бузека польські ЗМІ. 
Президент Європейського парламен-
ту висловив сподівання, що новелі-
зація Карного кодексу України відбу-
деться незабаром та дозволить звіль-
нити колишнього прем’єр-міністра. Зі 
свого боку Кетрін Ештон попередила 
Київ, що ЄС може переглянути свою 
політику щодо України. Керівник єв-

ропейської дипломатії натякнула, що 
справа Тимошенко може стати пере-
шкодою для підписання Угоди про 
асоціацію між Києвом та Брюсселем.

Протягом години після вироку суду 
з’явилася і заява МЗС Польщі. Поль-
ська дипломатія висловила стурбова-
ність та звернула увагу на те, що «імідж 
України як держави на шляху фунда-
ментальної проєвропейської транс-
формації було підірвано». Наступного 
дня, 12 жовтня, міністр закордонних 
справ Польщі Радослав Сікорський за-
явив, що Польща, як країна-президент 
ЄС, вважає за необхідне продовжу-
вати переговори на тему Угоди про 
асоціацію між Києвом та Брюсселем. 
Голова польської дипломатії водночас 
підкреслив, що «Умова буде ратифіко-
вана Європарламентом та парламента-
ми країн-членів Спільноти лише тоді, 
коли в ЄС пануватиме переконання, 
що Україна поважає цінності, закладе-
ні в цьому документі». ■

Що дасть пересічному українцеві 
угода про асоціацію між Україною та ЄС? 

Польща та ЄС миттєво реагують
на вирок Юлії Тимошенко

11 жовтня Юлія Тимошенко 
почула вирок – сім років 

позбавлення волі 
за перевищення службових 

повноважень під час підписання 
газового контракту з Росією 

в 2009 році. На віповідь Європи 
не довелося довго чекати. 

Першими на рішення 
Печерського районного суду 

відреагували президент 
Європарламенту, 

голова дипломатії ЄС 
та МЗС Польщі.

Є
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Віктор Янукович застосував право 
вето стосовно закону 
про біометричні паспорти.

Верховна Рада України 23 верес-
ня ухвалила закон про введення біо-
метричних паспортів. Запроваджен-
ня таких особистих документів є 
зобов’язанням України, прийнятим 
у рамках плану дій щодо введення 
безвізового режиму з ЄС. За закон, 
який називається «Про документи, 
що посвідчують особу та підтвер-
джують громадянство України» 
проголосувало 257 народних депу-
татів з 366 зареєстрованих у сесій-
ному залі. 

Закон передбачає, що для людей, 
які через свої релігійні або інші пе-
реконання відмовляються від вне-
сення інформації до такого чіпа, 
оформлення і видача документів 
здійснюється у порядку, встановле-
ному Кабінетом Міністрів України 
для цієї категорії осіб. Закон мав 
набрати чинності після підписання 
його Президентом України, який, 
однак, застосував стосовно нього 
право вето. (за даними УНІАН)

Результати моніторингу 
візової практики

В інформаційному агентстві 
«Укрінформ» 22 вересня громадська 
ініціатива «Європа без бар’єрів» за 
підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» презентувала ре-
зультати дослідження візової прак-
тики країн-членів ЄС та учасників 
Шенгенської угоди. Під час заходу 
виступили експерти громадської іні-
ціативи, представники дипломатич-
ного корпусу, Міністерства закор-
донних справ, українських неуря-
дових організацій та засобів масової 
інформації.

Згідно з результатами  візової 
практики, до країн ЄС найчастіше 
подорожують громадяни віком від 
20 до 40 років, які мають повну вищу 
освіту (71% заявників у Києві й 56% 
– у регіонах) та мають постійну робо-
ту (70% у Києві та 62% – у регіонах). 
Серед тих, хто не працює, найбільшу 
групу складають студенти та пенсі-

онери. Майже половина подорожу-
ючих до країн ЄС є представниками 
приватного бізнесу. Окрім того, най-
частіше подорожують до ЄС кияни 
(майже 40%). 

Найбільше довгострокових віз ви-
давали консульства Угорщини, Поль-
щі та Словаччини, найменше – Литви 
та Греції. 71% опитаних цього року 
змушені були платити за візи кон-
сульствам, незважаючи на те, що між 
Україною та ЄС підписана угода про 
спрощення процедури оформлення 
віз для українців. Ця угода перед-
бачає чимало груп громадян, які мо-
жуть подорожувати до Європи без-
коштовно. Найбільше безкоштовних 
віз видавали австрійці, словаки, чехи 
та німці, а найменше – голландці, іс-
панці та данці. 

Важливою проблемою, яка цього 
літа привернула увагу громадськості, 
стала практика повторного візиту за-
явника до консульства задля реєстра-
ції після повернення з подорожі до 
країн ЄС та Шенгену. Таку практику 
й раніше застосовували консульства 
Франції та Іспанії, проте тепер кіль-
кість дипломатичних представництв, 
які висувають подібні вимоги, збіль-
шилася. 

Рейтинг було складено на основі 
опитування 1860 українців, що по-
давали заявки на отримання віз до 
країн Шенгенської зони в різних міс-
тах України впродовж червня-липня 
цього року. (Європейський простір, Київ-
Пост)

Обмін валюти з паспортом

Своєю постановою від 11 серпня 
2011 р. Національний Банк України 
запровадив нові правила обміну ва-
люти на території України. Так, з 23 
вересня Нацбанк зобов’язав українців 
пред’являти документ, що засвідчує 
особу, при купівлі і продажі інозем-
ної валюти. Все ж Нацбанк дозволив 
продавати валюту на суму до 150 ти-
сяч гривень за будь-якими докумен-
тами, що посвідчують особу. Копі-
ювати документи в цьому випадку 
забороняється. При купівлі валюти 
продовжать робити копії особистих 
документів.

Як відзначають в НБУ, вищевказані 
зміни є тимчасовим заходом спрощен-
ня порядку операцій обміну валюти, 
які будуть діяти з 28 жовтня 2011 до 
вересня 2012-го. (за даними УНІАН)

Відкриття стадіонів у Києві та Львові

Офіційне відкриття Національно-
го спортивного комплексу «Олімпій-
ський» відбулося 8 вересня. Перший 
матч на НСК «Олімпійський» пройде 
11 листопада 2011 року між збірними 
України та Німеччини. Осінь пораду-
вала ще одним відкриттям стадіону 
до Євро 2012. 29 жовтня 2011 року у 
Львові відкрили новий стадіон Lviv 
Arena. (за даними УНІАН)

Студенти мітингують

У центрі Києва 23 вересня студен-
ти провели марш протесту проти по-
літики міністра освіти і науки, молоді 
та спорту України Дмитра Табачника. 
У профспілці «Пряма дія», яка орга-
нізувала марш, повідомили, що захід 
був запланований як одна з ініціатив 
контрфоруму «Інший бік освіти» 
22–23 вересня, приуроченого до фо-
руму міністрів освіти країн Європи в 
Києві. Марш також був спрямований 
проти міліцейської жорстокості й об-
межень мирних зібрань – як реакція 
на затримання студентів на столич-
ній Михайлівській площі 22 вересня. 
(за даними УНІАН) 

Помер Богдан Осадчук

19 жовтня помер відомий україн-
ський журналіст, публіцист, профе-
сор Вільного університету в Берліні 
Богдан Осадчук. Богдан Осадчук на-
лежав до старшого покоління укра-
їнської еміграції, був редактором ві-
домого журналу «Віднова», співпра-
цював із журналом «Культура» Єжи 
Ґедройца. Автор відомих книг з іс-
торії українсько-польської співпраці, 
новітньої історії України. У 1990-х рр. 
Богдан Осадчук був оглядачем укра-
їнської редакції Радіо Свобода. (Дже-
рело: Радіо свобода)

Підготувала Ольга Попович
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ерш за все, страхування по-
діляється на соціальне і медичне (або 
страхування здоров’я). У цій статті 
ми розглянемо особливості системи 
соціального страхування в Польщі.  

Соціальне страхування складаєть-
ся з:

1) пенсійного страхування,
2) страхування для виплат по ін-

валідності і у зв’язку з втратою го-
дувальника, – під ці два види стра-
хування підлягають ті, хто легально 
працевлаштовані на території Польщі 
і виконують працю на основі трудо-
вого договору. 

3) страхування на випадок хво-
роби і материнства (цей вид страху-
вання обов’язковий для всіх праців-
ників),

4) страхування від нещасних 
випадків – цей вид страхування 
обов’язковий для осіб, що підлягають 
пенсійному страхуванню (в тому чис-
лі пенсії по інвалідності та у зв’язку  
з втратою годувальника). 

Хто платить страхові внески?
Страхові внески на пенсійне стра-

хування сплачують у фіксованих 
пропорціях застраховані особи (тоб-
то працівники) та платники внесків 
(тобто працедавці). Страхові внески 

на страхування на випадок хвороби 
фінансують працівники. Страхові 
внески на страхування від нещасних 
випадків сплачують працедавці.

Якщо ви працюєте в кількох міс-
цях, то соціальне страхування спла-
чується з першого актуального місця 
праці. На основі особистої заяви мож-
на змінити платника страхування 
(з одного працедавця на іншого) або 
підставу страхування (вид договору).

Страхові внески на пенсійне стра-
хування (також пенсії по інваліднос-
ті та пенсії у зв‘язку з втратою году-
вальника), страхування від нещасних 
випадків та страхування на випадок 
хвороби щомісяця перераховує пра-
цедавець до Управління соціального 
страхування. Страхові внески праце-
давець зобов‘язаний перерахувати до 
15 числа кожного місяця. Крім того, 
працедавець зобов‘язаний передати 
застрахованій особі (тобто праців-
никові) щомісячний звіт про сплату 
внесків (ZUS RMUA). У цьому звіті 
також знаходиться інформація про 
перерахований роботодавцем страхо-
вий внесок на медичне страхування. 
Якщо особа веде власну господарську 
діяльність, то вона сама зобов‘язана 
сплачувати внески на своє соціальне 
страхування.

Як вираховуються 
страхові внески?
Базою до зарахування страхових 

внесків є доходи. Розмір страхових 
внесків (на пенсійне страхування, для 
виплати пенсій по інвалідності, пен-
сій у зв’язку з втратою годувальника 
та страхування на випадок хвороби) 
вимірюється згідно відсоткової став-
ки, яка є однаковою для всіх застра-
хованих осіб. 

Як порахувати зарплатню нетто, 
тобто скільки працівник 
отримує «на руки»?
Порахувати страхові внески дово-

лі складно. Слід пам‘ятати, що став-
ки можуть час від часу змінюватись. 

Допоможуть порахувати зарплатню 
«чистими» так звані калькулятори 
зарплат, які можна знайти в інтерне-
ті (наприклад, на інтернет сторінках 
www.pracuj.pl чи www.infor.pl ). 

Наприклад, якщо хтось працює 
на ставку (umowa o prace) і отримує 
зарплатню брутто у розмірі 2 тисячі 
злотих, то з них на соціальне стра-
хування іде: пенсійний внесок 195,20 
злотих; страхування на випадок хво-
роби і на пенсію по інвалідності чи 
у зв‘язку з втратою годувальника 
– відповідно 49 і 30 злотих, а також 
страхування здоров‘я – 155,32 злотих. 
Отже, на руки працівник отримує 
1459, 48 злотих. Якщо додати всі від-
рахування, то на різні види страху-
вання працедавець відраховує 17,48% 
зарплатні, а з працівника «знімають» 
13,71%.

Зареєструвати особу у системі со-
ціального страхування зобов‘язаний 
платник страхових внесків, зазвичай 
це працедавець. Він повинен це зро-
бити протягом 7 днів від підписання 
трудового договору. На підставі пер-
шої реєстрації в системі Управління 
соціального страхування відкрива-
ється персональний рахунок платни-
ка. 

З днем 1 вересня 2011 запроваджено 
зміни до внесення даних осіб, застра-
хованих в системі ZUS. В докумен-
тах, які подаються від 1 вересня 2011 
р. номер NIP не має використовувати-
ся як ідентифікаційний номер особи, 
що страхується ( це також стосуєть-
ся членів її родини). Якщо ви подали 
заяву на страхування в ZUS перед 1 
вересня 2011 р. вказавши лише номер 
NIP, необхідно актуалізувати дані в 
системі ZUS, подавши формуляр ZUS 
ZIUA. В блоку IV цього формуляру 
„Aktualne dane identyfikacyjne osoby 
ubezpieczonej” слід подати номер 
PESEL або номер паспорта.

Пенсійне страхування: 2 рівень.
У Польщі страховий пенсійний вне-

сок перераховується в обов‘язковому 

Система соціального 
страхування в Польщі

Українці, які приїжджають до 
Польщі стикаються 

з питанням страхування 
ще на етапі отримання візи. 

Страхівка (страхування здоров‘я, 
пол. Ubezpieczenie zdrowotne), яка 

купується в Україні, офіційно 
діє на території РП, але на ділі 

щодня українці стикаються 
з численними проблемами, 

пов‘язаними зі страхуванням. 
В Польщі діє досить складна 

система страхувань.

П
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порядку до Управління соціального 
страхування (ZUS) та до вибраного 
відкритого пенсійного фонду. Стра-
хування у такому фонді називається 
«другим рівнем страхування». Від-
критий пенсійний фонд складається з 
індивідуальних рахунків платників, 
на які відраховуються і накопичу-
ються кошти, які виплачуються плат-
никам після досягнення ними пенсій-
ного віку. На індивідуальні рахунки 
платників відраховується 7,3% суми 
для нарахування страхових внесків. 
Кожна особа, яка працює, зобов‘язана 
вибрати один з відкритих пенсійних 
фондів. 

У залежності від того, коли ви по-
чинаєте працювати, фонд необхідно 
вибрати до 10 січня або 10 липня по-
точного року. Якщо у згадані термі-
ни ви не вибираєте пенсійний фонд 
самостійно, то за вас його визначає 
Управління соціального страхування 
(ZUS) шляхом жеребкування. Воно 
проводиться Управлінням соціально-
го страхування двічі на рік – 31 липня 
і 31 січня. В інтернеті можна знайти 
повну інформацію і рейтинги пенсій-
них фондів. Щонайменше раз на рік 
фонд має обов‘язок повідомляти плат-
ника про розмір коштів, накопичених 
на його рахунку. Слід пам’ятати, що 
якщо ви хочете змінити фонд, нако-

пичені кошти не втратяться. Ви маєте 
право перевести кошти з одного фон-
ду до іншого. 

Пенсійне страхування: 3 рівень.
Третій рівень пенсійного стра-

хування – це своєрідна форма за-
ощаджування на майбутнє. Можна 
заощаджувати за допомогою інди-
відуального пенсійного рахунку 
(пол. Indywidualne konto emerytalne) 
або так званих трудових пенсійних 
програм (пол Pracownicze programy 
emerytalne). На індивідуальному пен-
сійному рахунку може накопичувати 
кошти лише одна особа. Щоб його 
відкрити, треба підписати відповід-
ний договір з інвестиційною ком-
панією, страховою компанією або 
банком. Інший спосіб колективного 
заощаджування «третього рівня» мо-
жуть пропонувати своїм працівникам 
роботодавці. До такої програми може 
добровільно приєднатися працівник, 
якщо йому не виповнилося 70 років. 
Право на участь у програмі має пра-
цівник, який працює у даного робото-
давця не менш як три місяці. 

Підготувала 
Тетяна РОДНЄНКОВА

(За матеріалами видання «Жити і працювати у 
Польщі – інформаційний пакет для іноземців 
– громадян третіх країн»)

Найбільші відкриті
пенсійні фонди:

Aviva http://www.aviva.pl
Generali http://www.generali.pl 
ING http://www.ing.pl 
PZU www.pzu.pl
Allianz http://www.allianz.pl 

Більше тут:
http://www.ofedlaciebie.pl

Телефонний 
інформаційний сервіс 
клієнтів ZUS

Стаціонарний телефон:
 22 43 33 000 
Мобільний телефон: 
 801 044 044
Інфолінія: 
 801 410 410
 (від 8.00 дo 18.00)

 801 400 400
 (від 8.00 дo 18.00)
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Влад ЛИХОТА

к і де українські працівни-
ки можуть відстоювати свої права? 
Спостерігаю, що багато хто з наших 
земляків – якщо стосовно них поль-
ський працедавець діє не в межах 
закону – воліє забути про те, що їм 
чи то не заплатили зарплату, чи то 
недоплатили, чи принизили людську 
гідність тощо. Не розуміємо при цьо-
му, що така позиція лише заохочує 
працедавців некоректно ставитися 
до працівників з України. Іноді сама 
згадка про те, що Ви поскаржитеся 
у відповідну інстанцію, ставить не-
добросовісного працедавця на своє 
місце, і його ставлення до працівни-
ка кардинально змінюється.  

Трудовий кодекс Польщі охороняє 
всіх людей, що працевлаштовані в 
Польщі, від будь-якої дискримінації. 
З 1 січня 2004 р. стать працівника – це 
далеко не єдиний критерій, визначе-
ний у розділі 183a Трудового кодексу, 
через який не дозволяється дискри-
мінувати працівника. Згідно зі ст. 
183а §1 Трудового кодексу, чинній від 
1 січня 2004 р., до працівників тре-

Легалізація
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А Б О Л І Ц І Я  –  ІНФОЛІНІЯ

Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców)  
інформує, що від 17 жовтня буде доступним телефон, за яким 
можна буде отримати інформацію щодо аболіції для нелегальних 
іммігрантів у Польщі.

Телефон з варшавським номером (22) 601 75 25 буде працювати  
у понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю в робочі години 
Управління, тобто від 8.15 до 16.15. В середу від 15.00 до 20.00. 

Інформацію можна буде отримати польською, англійською  
та російською мовами.

Найближчим часом планується створення інтернет-сторінки, 
присвяченої аболіції, де можна буде знайти тексти законів, 
актуальну юридичну інформацію та практичні поради.

ба проявляти рівне ставлення, якщо 
йдеться про: початок та закінчення 
праці, умови працевлаштування, 
можливості робити кар’єру, а також 
доступ до підготовки з метою підви-
щення професійної кваліфікації. 

Крім цього, працівники рівні неза-
лежно від статі, віку, групи інвалід-
ності, раси, релігії, національності, 
політичних та духовних переконань, 
приналежності до профспілки, ет-
нічного походження, сексуальної 
орієнтації, а також незалежно від 
працевлаштування на обмежений або 
необмежений час праці, на повну або 
часткову ставку. 

Якщо йдеться про порушення прав 
робітників-іноземців, працевлашто-
ваних у Польщі, то громадяни інших 
держав мають такі самі права, як і 
польські працівники. Варто зазначи-
ти: якщо Ви працюєте на підприєм-
стві або в іншій організації і там діє 
профспілка, варто до неї приєднатися. 
Це може бути перше місце, де Ви мо-
жете отримати консультацію й допо-
могу. Якщо профспілки немає, ніхто 
не може Вам заборонити її заснувати. 
Інша інституція, покликана охороня-
ти права працівників, – це Держав-
на інспекція праці (пол. Państwowa 
Іnspekcja Pracy). ■

Як і де відстоювати свої права?
У яких установах 
можна шукати 
допомоги? 

Департамент у справах жінок, 
сім’ї і протидії дискримінації 
Міністерство праці і соціальної 
політики 

вул. Тамка, 300-349 
Варшава 
тел.: 22 461 63 13
факс: 22 461 62 57
е-maіl: joanna.skowera@mps.gov.pl 
http://www.dyskrymіnacja.gov.pl

Бюро омбудсмена 
ал. Солідарності, 77
00-090 Варшава 
тел. центрального управління:
22 551 77 00
тел. прийняття відвідувачів:
22 551 77 60, 22 551 78 11
факс: 22 827 64 53
http://www.rpo.gov.pl

Управління до справ іноземців 
вул. Кошикова, 16
00-564 Варшава
тел.: 22 622 80 15 
факс: 22 845 49 80
http://www.udsc.gov.pl

Гельсінський фонд прав 
людини

вул. Зґода, 11 
00-018 Варшава
тел.: 22 828 10 08, 22 828 69 96, 
         22 556 44 40
факс: 22 556 44 50
http://www.hfhrpol.waw.pl 

Фонд «Центр привітання 
у Варшаві»

вул. Гурскєго 3/17
00-033 Варшава 
тел.:  +48 22 403 78 72,
          +48 517 459 418
E-mail: biuro@frog.org.pl
http://www.centrumpowіtanіa.org.pl 
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Тетяна РОДНЄНКОВА

П
ід час презентації зазна-

чалося, що портал є важливим еле-
ментом проекту, адже його основною 
метою є актуальна і динамічна інфор-
мація для мігрантів. Окрім традицій-
них рубрик, які можна знайти у газеті 
«Наш вибір», на порталі з‘явилися 
оголошення. Ця рубрика допомагати-
ме мігрантам у пошуку праці, житла 
та надаватиме іншу корисну інфор-
мацію. З допомогою блога можна ді-

литися власними роздумами, писати 
листи, вірші та прозу. Щиро запрошу-
ємо долучатись до розбудови порта-
лу, ділитися думками і пропозиціями 
на нашому форумі.

Інша зустріч відбулася у Вищій 
школі торгівлі і права ім. Р. Ла-
зарського у Варшаві. Зі студента-
ми зустрічалися голова правлін-
ня фонду «Наш вибір» Миросла-
ва Керик та координатор порталу 
www.naszwybir.pl Олена Литвинен-
ко, які познайомили українську мо-
лодь з матеріалами вересневого но-
меру газети та найбільш цікавими 

Зустрічі з читачами

матеріалами порталу та партнерів 
проекту. Від студентів пролунали 
цікаві пропозиції щодо наповнення 
порталу та газети. Після цієї зустрі-
чі виникла ідея розміщувати на сто-
рінках газети інформацію про ак-
туальні стипендіальні програми та 
різноманітні можливості навчання 
в Польщі, що буде реалізовуватись 
в наступних номерах газети. Обидві 
зустрічі пройшли в приємній атмос-
фері за кавою та тістечками.

З питаннями і пропозиціями пи-
шіть нам на redakcja@naszwybir.pl 
або redakcja.nashvybir@gmail.com .

16 жовтня в світлиці монастиря оо Василіан 
відбулася зустріч з читачами газети «Наш вибір». 

Такі щомісячні зустрічі редакція організовує, 
щоб підтримувати діалог з читачами газети. 

На зустрічах обговорюються питання, які найбільше 
турбують українських мігрантів у Польщі. 

Ці питання і проблеми стають темами наступних 
номерів газети. Важливою складовою такого діалогу 

є інтернет – портал www.naszwybir.pl . На зустрічі 
з читачами 16 жовтня його презентацію зробила 

координатор порталу Олена Литвиненко.

«Teraz Wrocław» – це некомерційний проект, започаткований у 2006 році з ініціативи мерії та вищих на-
вчальних закладів міста Вроцлава (Польща). Серед них Вроцлавський університет, Вроцлавська політехніка, 
Економічний університет у Вроцлаві, Вроцлавський природничий університет, Нижньосилезька вища шко-
ла, Вища банківська школа у Вроцлаві, Вища школа менеджменту «Edukacja». Основне завдання акції – за-
просити молодь зі Східної Європи на навчання до вроцлавських вищих шкіл, інформувати про умови вступу 
та навчання у них. 

Проект «Teraz Wrocław» пропонує абітурієнтам два шляхи навчання – на платній основі, а також – за ре-
зультатами конкурсу – безплатно. Найкращі кандидати, що  мають високі бали в атестаті та добре знають 
польську мову, завдяки «Teraz Wrocław» можуть претендувати на звільнення з оплати за навчання. 

Нині за результатами діяльності проекту у Вроцлаві вже здобувають освіту понад 250 студентів із України, 
Білорусі, Молдови, Росії, Казахстану, Туркменістану і Узбекистану. Для тих, хто вже став студентом вроц-
лавських навчальних закладів, проект «Teraz Wrocław» організовує інтенсивний мовно-адаптаційний курс 
польської мови.

Зацікавлені навчанням у Вроцлаві можуть безкоштовно отримати в офісі «Teraz Wroclaw» інформацію 
щодо вибору навчального закладу, процедури вступу, підготовки документів та ін. Працівники програми 
надають індивідуальні консультації по телефону, електронною поштою або ж особисто українською, росій-
ською, польською та англійською мовами. 

Email: offi ce@studyinwroclaw.com       Телефон для довідок: 7136808925
Підготувала Тетяна РОДНЄНКОВА 

(За матеріалами Інтернет-сторінки http://www.study-in-wroclaw.pl)

Академічна програма «Teraz Wrocław»
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П ерш за все варто сказа-
ти, що шкірка варта виправки, бо з 
2011 року податок на додану вартість 
(ПДВ, пол. VAT) в Польщі становить 
23%. 

Купувати з поверненням податку 
можна кількома шляхами. Найпро-
стіший – це купити річ у магазині 
«duty free» під час перетину кордо-
ну, найкраще в аеропорту. Недоліком 
є те, що попри продаж без ПДВ ці 
крамниці – дорогі. 

Другий спосіб – більш складний, 
але й поширеніший – купувати «на 
фірму». В Україні питання повернен-
ня ПДВ для фірм є явищем майже 
нереальним , про що неодноразово 
писали газети (повернення податку 
– бюрократизована процедура, що 
затримується на кілька років). Але в 
Польщі це значно простіше – маючи 
фірму, можна повернути ПДВ з по-
слуг і матеріалів, які безпосередньо 
стосуються діяльності фірми. 

Наприклад, за телефонні розмо-
ви, комп’ютер чи принтер – за все, 
що кваліфікується як «кошти діяль-
ності фірми». Єдина умова – бути 
платником ПДВ. Отримання коштів 
відбувається за принципом компен-
сації – від ПДВ, яке повинні запла-
тити фірмі клієнти, віднімається той 
податок, який Ви дописали в кошти: 
саме на таку суму менше платиться. 

Наприклад, якщо на фірму купити 
комп’ютер, який коштує 3000 зл. і до-
дати його «в кошти», то наступного 
місяця сміливо можна платити на 690 
зл. менший податок ПДВ. Відшкоду-
вання – у 100%! 

І останній – найскладніший, але 
найбільш спокусливий метод для 
українців у Польщі, – це покупки за 
так звану «зелену фактуру». Кожен 
іноземець з-поза Євросоюзу може 
купити і повернути собі ПДВ. Як це 
зробити?

По перше, треба взяти у відповід-
ній крамниці «зелену накладну», що 
виглядає як звичайна накладна, але 
містить також персональні дані, зо-
крема, номер паспорта. До того – ка-
совий чек.

Зазвичай «зелену накладну» мож-
на отримати за покупки від 200 зло-
тих. Такий документ з товаром треба 
пред’явити на польському кордоні не 
пізніше, як через 90 днів після по-
купки. 

АВтоМоБілеМ
Якщо Ви їдете автомобілем, то під 

час перетину кордону зустрінете чи-
мало людей, які на поверненні ПДВ 
заробляють. Тому черга на такому 
переході буде не просто довга – вона 
зазвичай гігантська. І в основному 
тому, що процес перевірки товару і 
реєстрації накладної триває досить 
довго. Крім того, коли Ви простоїте 
кілька добрих годин, наступною не-
сподіванкою для вас буде те, що з 
польського кордону всі автомобілі 
в’їжджають на український кордон, 
але не на зелений, а на червоний кори-
дор. І там, на жаль, за законом потріб-
но задекларувати куплений товар. 

літАкоМ
На летовищі найлегше і найпрості-

ше пройти контроль і зареєструвати 
«зелену накладну». Крім того, після 
перетину кордону Ви не потрапляєте 

автоматично на червоний коридор, 
тому є шанс, що ПДВ можна буде 
отримати без зайвих витрат. Звичай-
но, потрібно на це зарезервувати біль-
ше часу, ніж звичайно.

АВтоБУсоМ
Теоретично є можливість зареє-

струвати «зелену накладну», їдучи 
автобусом. Але для цього потрібно 
мати паспорт. А на кордоні все відбу-
вається так, що поки автобус стоїть, 
то паспорти перевіряють, а коли пас-
порти повертають, то автобус їде. Ре-
єстрація «зеленої накладної» займає 
близько години. І не завжди водій і 
інші пасажири з власної волі будуть 
на вас чекати.

Але, припустімо, що вам удалося. 
Ви пройшли кордон, перевірку, вам 
поставили печатку про перетин кор-
дону на копії накладної (оригінал за-
звичай забирають) – і що далі? 

Далі треба йти до пункту повер-
нення готівки, але не пізніше, як че-
рез 4 місяці після перетину кордону. 
Можна це зробити як у Польщі, так і 
в Україні. І коли ви приходите з цими 
документами і зі своїм паспортом у 
такий пункт, на вас чекає наступна 
несподіванка! 

Фірма, яка обслуговує так звані 
покупки «TAX FREE» і повертає по-
даток – забирає собі частину грошей 
як комісію. А якщо ви виплачуєте в 
іншій валюті, ніж купували, то крім 
10–20% комісії додається додатково 
3–5% за зміну валюти! 

Є крамниці, де можна знайти 100% 
повернення ПДВ, але це дуже велика 
рідкість. Зазвичай від приватних осіб 
береться комісія в розмірі від 5 навіть 
до 20% суми. Якщо до того додати не-
рви і час, проведений на кордоні, то 
з’ясується, що значно легше купувати 
без податку через фірму.  ■

TAX FREE 
– варто чи ні?
Юлія ГОГОЛЬ

Не раз чуємо і ставимо 
собі запитання: як купувати 

закордоном з можливістю 
повернення податку? З одного 

боку, це можливість зекономити 
навіть понад 20% суми

– але як правильно і практично 
зробити таку покупку?
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Культура і спорт

ХХХІІІ Варшавському ма-
рафоні пам’яті Пйотра Нуровсько-
го, у якому 25 вересня фінішу досяг 
4061 його учасник, одним із перемож-
ців стала Світлана Станько. Трид-
цятип’ятирічна українка пробігла 40 
кілометрів за 2 год. 31 хв. 28 сек., що 
дало їй 11-те місце у загальній класи-
фікації і перше – у категорії «жінки».

Серед чоловіків найкращим з укра-
їнців був Роман Глущак з прикарпат-
ського містечка Долина, який на фі-
ніші був 112-им. Загалом у марафоні 
стартувало 4 українців.

осподарський візит Мішеля 
Платіні в Україну, який відбувся на-
прикінці вересня, задовольнив пре-
зидента УЄФА: він позитивно оцінив 
підготовку держави до Євро-2012. 
М. Платіні відвідав усі українські 
міста-організатори чемпіонату. Як 
завжди, найбільше «запізненим» у 
підготовці стадіону був Львів, про-
те й тут президент побачив величез-
ний поступ. «У підготовці Львова до 
Євро-2012 не бачу великих проблем, 
хоча варто залагодити багато суттє-
вих питань. Та прогрес дуже вираз-
ний», – заявляв у Львові М. Платіні. 
На тамтешньому стадіоні робота йде 

Одинадцята, тобто перша
Павло ЛОЗА

Браво, Україно!

Ще до заходу Світлану Стань-
ко та польсько-українську бігунку 
Ольгу Календарову-Охаль називали 
одними з фавориток у жіночій ка-
тегорії. Для О. Календарової-Охаль 
марафон також був успішним: вона 
зайняла третє місце у жіночій кате-
горії. 

Цьогорічні успіхи українців не є 
першими на Варшавських марафо-
нах: минулого року наша землячка 
Тетяна Головченко його виграла. 
Її початок бігу надихнув емоціями 
вболівальників: попри запізнення 
старту на півтори хвилини вона до-
бігла до мети першою, а її результат 
в жіночій категорії виявився другим 
в історії марафонів у польській сто-
лиці. ■

в три зміни для того, щоб він був го-
товий до кінця жовтня: саме тоді за-
плановане його відкриття. Президен-
та УЄФА задоволений також перебі-
гом праць у столиці України.

«Браво, Києве! Браво, Україно!» 
– говорив Платіні в Національно-
му спорткомплексі «Олімпійський», 
а свій візит на головній арені майбут-
нього чемпіонату президент УЄФА 
відзначив влучним ударом у ворота 
стадіону. Урочисте відкриття НСК 
«Олімпійський» пройшло 8 жовтня, 
а церемонію завершив виступ всес-
вітньовідомої співачки Шакіри. ■ 
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