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Події 

Український дім
у Варшаві 

БЕРЕЗЕНЬ 2017
► Літературний вечір «Шевченко на 
Майдані», присвячений 203-й річниці 
Дня народження Тараса Шевченка. 
9 березня o 1830.
► Літературна зустріч «Ярослав Іваш-
кевич і Україна». 14 березня о 1800.
► Розрахунок податків у Польщі. Зу-
стріч із експертами фірми «Deloitte». 
26 березня o 1300.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ

● Консультаційний пункт для мігран-
тів.
Понеділок 1000–1600, вівторок, четвер 
1000–2000, середа 1000–1600, п’ятниця 1000–
1600, субота 1000–1800.

● Консультаційний пункт для підпри-
ємців.
Український дім пропонує підприємцям 
допомогу в процедурі легалізації праці та 
перебування працівників-іноземців. 

Детальніша інформація:
biuro@ukrainskidom.pl
+48 22 408 00 46.

● Клуб українських жінок.
В Українському домі збирається Клуб 
українських жінок (KUK). У рамках клу-
бу відбуваються майстер-класи, інфор-
маційні зустрічі, тренінги тощо. Запро-
шуємо стежити за найближчими подіями 
клубу на Фейсбуці – 
www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – 
klubukrainok@gmail.com.

● Дитячий клуб «Рукавичка».
У програмі українською мовою: інте-
граційні ігри, ознайомлення з казками, 
піснями, віршами, творча діяльність, піз-
навальні заняття, майстер-класи та екс-
перименти.
Група 2–6 років: субота, 1100–1400. 
Вартість 1 години занять (без абонемен-
та) – 10 злотих.
Запис за адресою: 
ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: +48 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці: 
www.facebook.com/rukawyczka.

● Курси польської мови. 
Український дім оголошує про набір на 
платні сертифіковані курси польської 
мови на рівень В1.
Запис за адресою: biuro@ukrainskidom.pl 
або за тел.: + 48 22 408 00 46.

● Курси англійської мови.
Індивідуальні та групові заняття.
Запис: Алміра Аметова,
busyteacher.everbest@gmail.com.

● Заняття з йоги.
Участь безкоштовна. 
Понеділок о 1830.
Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.

ЗАПРОШУЄМО!

Контакт:
вул. Zamenhofa 1, 00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18,
         +48 727 80 57 64
zamenhofa1@gmail.com
www.ukrainskidom.pl

Стежте за подробицями на сторінці Укра-
їнського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom.
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▲ Фото: pixabay.com

озвіл на роботу – це документ, 
який, за умови дотримання встанов-
лених законодавчими й нормативно-
правовими актами вимог, дає право на 
легальне виконання роботи в Польщі. 
Попри наявність дозволу, виконувана 
робота не буде легальною, якщо підста-
ва вашого перебування (віза або дозвіл 
на тимчасове перебування) не давати-
ме вам права на виконання роботи або 
коли ви виконуватимете роботу не на 
тих умовах й не на тій посаді, що вка-
зані у вашому дозволі на роботу. Однак 
це не стосується ситуації, коли сталися 
лише зміни в місцезнаходженні чи місці 
проживання, назві або організаційно-
правовій формі діяльності вашого ро-
ботодавця, а також коли мало місце 
поглинання підприємства, на якому ви 
працюєте, або його частини, іншим ро-
ботодавцем. Окрім того, слід пам’ятати, 
що роботодавець може доручити іно-
земцеві виконання роботи іншого ха-
рактеру або на іншому робочому місці/
на іншій посаді, які не відповідають 
вказаним у дозволі, за умови, що будуть 
дотримані всі інші вимоги, виписані в 
дозволі на роботу. Однак сумарний пе-
ріод виконання іншого виду роботи не 
може перевищувати 30 днів упродовж 
календарного року.   

УВАГА! Навіть при наявності до-
зволу на роботу ви не можете пра-
цювати легально, якщо перебуваєте 

в Польщі на підставі:  візи, що була 
видана  з туристичною метою; візи, 
виданої на підставі надання статусу 
тимчасової охорони; візи, виданої 
для в’їзду на територію Польщі з 
гуманітарних причин, з огляду на 
інтереси держави або її міжнародні 
зобов’язання, a також, коли ви ма-
єте дозвіл на тимчасове перебуван-
ня, наданий із метою короткотермі-
нового перебування (на підставі ст. 
181 абз. 1 Закону «Про іноземців»). 
Перш ніш розпочинати виконання 
роботи, ви повинні переконатися – 
чи не перебуваєте в Польщі на під-
ставі одного із вищезазначених до-
кументів.

Дозвіл на роботу видається на кон-
кретного іноземця. У документі вказу-
ється:

● суб’єкт, який доручає виконання 
роботи, тобто роботодавець (у випадку 
трудового договору), замовник (у ви-
падку договору підряду);

● посада або вид виконуваної роботи; 
● мінімальна заробітна плата (вина-

города), яку може отримувати інозе-
мець що працює на зазначеній у дозволі 
посаді; 

● тривалість робочого часу;
● термін, на який видано дозвіл, тоб-

то термін його дії. 
У випадку відрядження на виконан-

ня роботи в Польщі в дозволі вказуєть-
ся також суб’єкт, до якого відряджено 
працівника, a коли дозвіл стосується 
роботи у статусі тимчасового праців-
ника – зазначається «роботодавець-
користувач», тобто роботодавець, на 
котрого безпосередньо працюватиме 
тимчасовий працівник.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Умови, виписані в 
дозволі на роботу, повинні бути відо-

бражені (вписані) також у тексті підпи-
саного з роботодавцем договору. Лише 
за такої умови робота буде виконувати-
ся у відповідності з отриманим дозво-
лом. Наприклад, ви не можете підписа-
ти договір на виконання роботи на по-
саді бухгалтера, якщо отримали дозвіл 
на роботу на посаді  секретарки.

Дозвіл на роботу видається на під-
ставі заяви роботодавця. Його можна 
продовжити. Це відбувається після 
письмової заяви суб’єкта, який доручає 
виконання роботи іноземцеві. Таку зая-
ву слід подати не раніше, ніж за 90 днів, 
та не пізніше, ніж за 30 днів до дня за-
кінчення терміну дії попереднього до-
зволу. Стороною в ході такої процеду-
ри виступає виключно роботодавець, 
a отже це він бере участь у вирішенні 
справи, це до нього направляються всі 
листи з органу адміністрації, це йому 
видається рішення про продовження 
дозволу.

ВАЖЛИВО! Коли триває проце-
дура розгляду заяви про продовжен-
ня дозволу на виконання роботи, ви 
можете працювати на раніше вста-
новлених/визначених засадах, але 
виключно за умови, що заява про 
видання продовження дозволу на 
роботу в цього ж роботодавця i на 
тому самому робочому місці (посаді) 
була подана у встановлений строк і 
не мала якихось формальних поми-
лок або формальні помилки були ви-
правлені своєчасно (у встановлений 
строк). Тоді ваша робота в Польщі 
вважається легальною з дня подан-
ня заяви до дня, коли рішення про 
продовження дозволу на роботу буде 
прийняте остаточно.

Дозвіл на роботу видається на визна-
чений термін – не більше 3 років – i, як 
уже згадувалося, може бути продовже-
ний. У випадку виконання функцій у 
правлінні юридичної особи, яка на день 
подання заяви про продовження дозво-
лу на роботу працевлаштовувала понад 
25 осіб, воєвода може видати дозвіл на 
роботу на термін, що не перевищує 5 ро-
ків. Натомість у випадку відрядження 
іноземця закордонним роботодавцем 
дозвіл видається на строк відрядження.

Існує кілька видів дозволів на робо-
ту. Вони представлені й описані у та-
блиці (на 4-й сторінці). В ній міститься 
також інформація про те, який орган 
відповідає за видання дозволів на вико-
нання роботи іноземцем, тобто до яко-
го воєводи слід звертатися із заявою.

Види дозволів на роботу в Польщі
Щоб іноземці могли працюва-
ти в Польщі, часто їм необхідно 
отримати дозвіл на роботу. Кому 
потрібен такий дозвіл і як його 
можна отримати – далі у статті.

Патриція МІЦКЄВІЧ

4.
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Дозвіл на роботу типу A – це тип 
дозволу, з яким іноземці мають справу 
найчастіше. Видається за умови, що іно-
земець відповідає двом вимогам:

● рівень заробітної плати (винагоро-
ди) іноземця не може бути нижчий від 
рівня зарплати працівників, які викону-
ють подібного роду роботу або працю-
ють на подібних за функціональними 
обов’язками посадах;

● роботодавець додає до заяви про 
видання дозволу на роботу для інозем-
ця інформацію старости про відсутність 
можливості вирішення кадрових про-
блем роботодавця за рахунок місцевих 
трудових ресурсів, які внесені до реєстру 
безробітних, i тих, хто шукає роботу, або 
про негативні результати набору, який 
для роботодавця провів відповідний ор-
ган. На практиці таку інформацію нази-
вають «тестом ринку праці». Його про-
водить, за заявою роботодавця, староста 
відповідно до основного місця виконува-
ної іноземцем роботи, a коли таке місце 
не можна визначити – відповідно до міс-
цезнаходження або місця проживання 
роботодавця. На результати тесту ринку 
праці треба очікувати від 14 до 21 дня.

ВИДИ ДОЗВОЛІВ НА РОБОТУ
Тип Кому видається Хто видає

A

Іноземцям, які працюють на території Польщі на під-
ставі договору з суб’єктом, чиє місцезнаходження, 
місце проживання, філіал,  відділення чи інший під-
розділ  або ж якась інша організаційно-правова фор-
ма діяльності  знаходиться в Польщі.

Воєвода – відповідно до міс-
цезнаходження або місця про-
живання суб’єкта, який дору-
чає виконання роботи.

B

(«Б»)

Іноземцям, які виконують обов’язки в правлінні юри-
дичної особи, вписаної до реєстру підприємців або 
такої, що є капіталовим товариством в складі органі-
зації, а також сумарно перебувають у Польщі впро-
довж терміну, що перевищує 6 місяців упродовж на-
ступних 12 місяців.

Воєвода – відповідно до міс-
цезнаходження або місця про-
живання суб’єкта, який дору-
чає виконання роботи.

С

(«Ц»)

Іноземцям, які виконують роботу в закордонного 
роботодавця й відряджені на територію Польщі на 
період понад 30 днів упродовж календарного року 
до відділу чи підрозділу зарубіжного суб’єкта або 
суб’єкта, пов’язаного із закордонним роботодавцем.

Воєвода – відповідно до міс-
цезнаходження суб’єкта, до 
якого відряджений іноземець.

D

(«Д»)

Іноземцям, які виконують роботу в закордонного 
роботодавця, котрий не має відділу, підрозділу або 
іншої форми організованої діяльності в Польщі i від-
ряджений на територію Польщі з метою реалізації 
послуги, що має тимчасовий або ситуативний харак-
тер (так звана експортна послуга).

Воєвода – відповідно до міс-
цезнаходження або місця про-
живання суб’єкта, для якого іно-
земець виконує послуги. Якщо 
ж цей суб’єкт має місцезнахо-
дження або місце проживання 
за кордоном, тоді воєвода – 
відповідно до основного місця 
виконання іноземцем роботи в 
Польщі.

Е

Іноземцям, котрі виконують роботу в закордонного 
роботодавця й відряджені на територію Польщі на 
період, що перевищує 30 днів упродовж наступних 
6 місяців, з метою, якої не було у вище вказаному 
в таблиці переліку ситуацій із відрядженням 
працівників закордонними роботодавцями.

Воєвода – відповідно до осно-
вного місця виконання іно-
земцем роботи в Польщі. 

ВАЖЛИВО! Законодавство перед-
бачає ситуацію, коли проведення тес-
ту ринку праці старостою не потрібне 
для отримання дозволу на виконання 
роботи. Перевірте, чи це стосується 
вас.

Представимо найбільш поширені 
обставини, за яких видання дозволу на 
роботу можливе без необхідності прове-
дення тесту ринку праці. Це стосується 
випадків, коли: 

1) професія, за якою має працювати 
іноземець, або вид роботи, яку він має 
виконувати, внесені до переліку профе-
сій і видів роботи, щодо яких при ви-
данні дозволу на роботу не вимагається 
інформації від старости. Такий перелік 
(список) визначає воєвода відповідно 
до основного місця виконання роботи 
(наприклад, у випадку Мазовецького 
воєводства нині від тесту ринку пра-
ці звільнені професії водіїв автобуса 
й сідлового тягача). Варто зайти на 
інтернет-сторінку Воєводської адміні-
страції, на території відання якої зна-
ходиться ваше основне місце виконан-
ня роботи, та перевірити – чи на посаду 
(за спеціальністю), на яку ви маєте бути 
працевлаштовані, потрібна інформація 
від старости;

2) воєвода видає рішення про продов-
ження дозволу на роботу для того само-
го іноземця і на тій самій посаді;

3) громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, 
Молдови, Росії або України виконують 
роботи по догляду за хворими/людьми 
похилого віку/дітьми або роботу по гос-
подарству (хатню роботу) на замовлення 
фізичних осіб у домашніх господарствах;

4) громадяни вищезазначених держав 
упродовж не менше трьох місяців без-
посередньо перед поданням заяви про 
видання дозволу на роботу виконували 
роботу для того самого суб’єкта і на тій 
самій посаді на підставі договору, укла-
деного в письмовій формі відповідно 
до зареєстрованої декларації про намір 
надання роботи іноземцеві. Додатковою 
вимогою є пред’явлення зареєстрованої 
декларації i договору, а також докумен-
тів, що підтверджують сплату внесків 
на соціальне страхування.

Інші принципи передбачено у випад-
ку видання дозволів на роботу типу B.
Суб’єкт, членом правління якого має 
бути іноземець, повинен підтвердити:

● що в податковому році, який пере-
дував поданню заяви, отримав доходи в 
розмірі не менше 12-кратної середньої 
місячної зарплати у воєводстві станом 
на третій квартал року, який передував 
поданню заяви. А також працевлаштову-
вав на підставі безстрокового договору й 
на повну ставку впродовж щонайменше 
року, що передував поданню заяви, не 
менше двох працівників, на яких не по-
ширюється в обов’язковому порядку ви-
мога наявності дозволу на роботу, або

● має у своєму розпорядженні засоби 
чи здійснює заходи, спрямовані на вико-
нання в майбутньому вимог, зазначених 
у попередньому пункті, зокрема шля-
хом реалізації діяльності, яка сприяти-
ме зростанню інвестицій, трансферту 
технологій, впровадженню корисних ін-
новацій або створенню робочих місць.

За оформлення/видання дозволу на 
роботу стягується оплата, яка у випадку 
виконання роботи впродовж терміну, що 
не перевищує трьох місяців, становить 
50 злотих. Натомість, якщо дозвіл на ви-
конання роботи видається на термін, що 
перевищує три місяці, оплата стягуєть-
ся в розмірі 100 злотих. Коли подається 
заява на оформлення/видання дозволу 
типу D («Д»), оплата становить 200 зло-
тих. Якщо йтиметься про оформлення/
видання продовження дозволу на робо-
ту, то розмір стягуваної оплати стано-
витиме половину від вищевказаних сум, 
відповідно до типу дозволу та терміну, 
на який він видається. ■
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«Доброго дня! Потребую вашої по-
ради у такому питанні...» чи «Мені по-
трібна консультація...» – ці слова най-
частіше чують працівники консульта-
ційного пункту в Українському домі. 
У 2016 році консультаційний пункт до-
поміг 973 особам, які зверталися за до-
помогою в питаннях пошуку роботи, 
легалізації перебування, в екстрених 
ситуаціях, пов’язаних із втратою до-
кументів, конфліктами з непорядними 
працедавцями. Працівники консульта-
ційного пункту надали 1820 консуль-
тацій українською, російською, поль-
ською та англійською мовами. 

► Шукаєте роботу? Ми знайдемо 
для вас відповідне оголошення про по-
шук працівників та допоможемо домо-
витися про співбесіду. 

► Погано володієте польською? Ми 
підкажемо курси вивчення польської 
мови для іноземців.

► Ваша віза закінчується і ви не 
знаєте, як правильно заповнити анкету-

заявку на карту перебування? Ми до-
поможемо вам це зробити.

► Ви не знаєте, як проходить про-
цедура оформлення дозволу на робо-
ту? Ми знаємо, куди звернутися, та 
надамо інформацію про необхідний 
перелік документів. 

У консультаційному пункті можна 
отримати індивідуальну консультацію 
з питань, з якими стикаються іноземці 
в Польщі, адже немає універсального 
рецепта – кожен має свою унікальну 
ситуацію і потребує індивідуальної 
допомоги. 

«У мене була дуже складна ситуа-
ція. Я скористався послугами посеред-
ника, щоб зробити карту перебування. 
Він мене ошукав, і я дуже довго нама-
гався легалізувати своє перебування в 
Польщі. Посередникам я більше не вірю, 
тож подумав: треба просити про до-
помогу в українців, у «своїх», бо не знаю, 
до кого іти в управлінні і як нормально 
пояснити мою ситуацію. Подумав, що 
українці допоможуть. Я прийшов до 
Українського дому, розповів усе і мені 
пояснили, що я маю зробити. Допомог-
ли заповнити всі документи. Добре, що 
є таке місце».

(Ігор, Вінниця) 

Мені потрібна допомога!
Український дім у Варшаві зби-
рає пожертви на продовження 
роботи консультаційного пунк-
ту для мігрантів.

Ще донедавна консультаційний 
пункт в Українському домі надавав такі 
послуги безкоштовно завдяки фінансо-
вій підтримці Європейського фонду 
притулку, міграції та інтеграції. На 
жаль, фінансування консультаційного 
пункту з гранту цього фонду вже за-
кінчилося. 

Щоб консультаційний пункт міг про-
довжувати роботу у звичному режимі, 
Фонд «Наш вибір» потребує фінансової 
допомоги в розмірі 10 тис. злотих на 
місяць, що включає оплату праці кон-
сультантів та адміністраційно-офісні 
витрати на утримання консультаційно-
го пункту. 

Фонд «Наш вибір» звертається до 
всіх небайдужих допомогти й фінансо-
во підтримати консультаційний пункт в 
Українському домі. 

Допоможіть нам допомагати!

Пожертви на утримання консульта-
ційного пункту можна переказати 
на банківський рахунок Фонду «Наш 
вибір»: 

Fundacja Nasz Wybór 
Numer konta: 
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Переказ – tytuł przelewu
«Punkt Konsultacyjny» 

▲ Консультаційний пункт в Українському домі у Варшаві.  Фото з архіву УД
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Опрацював Анатолій Зимнін на підставі порталу «Українська правда», газети «Дзеркало тижня», радіо «Свобода» та агентства «Укрінформ».

1 лютого Петро Порошенко заявив про намір 
провести в Україні референдум щодо вступу в 
НАТО.
5 лютого Президент України провів телефон-
ну розмову з президентом США Дональдом 
Трампом на тему ескалації бойових дій на Дон-
басі.
7 лютого Посол Німеччини в Україні заявив, 
що вибори на Донбасі можна провести і в умо-
вах присутності російських військ.
8 лютого В окупованому Донецьку вбито од-
ного з ватажків проросійських бойовиків на 
прізвисько «Гіві».
8 лютого Кабмін призначив Сергія Князєва 
керівником Національної поліції України.
10 лютого Міністр закордонних справ Литви 
відвідав Авдіївку, яку від початку місяця об-
стрілюють проросійські терористи.
10 лютого Прем’єр-міністр України відвідав 
Брюссель.
10 лютого Глава Єврокомісії: Україна до літа 
отримає безвізовий режим з ЄС.
11 лютого Білорусь видала, але невдовзі ска-
сувала заборону в’їзду в країну українському 
письменникові Сергію Жадану.
11 лютого ОБСЄ: від початку місяця на Донбасі 
загинуло 9 мирних жителів, 41 – поранено.
16 лютого Бойовики обстріляли з артилерії 
житловий сектор Авдіївки. Одна особа загину-
ла.
17 лютого Генштаб: з початку конфлікту на 
Донбасі загинули 2197 українських військових.
18 лютого Президент України відвідав Мюн-
хенську безпекову конференцію, під час якої 
зустрівся, зокрема, з президентом Польщі та 
віце-президентом США. 
20 лютого Шевченківську премію з літерату-
ри отримав поет, директор видавництва «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович.
21 лютого Віденський суд дозволив екстра-
дицію українського олігарха Дмитра Фірташа 
до США.
25 лютого Уряд: під час російської окупації 
Криму 12 осіб загинули, 17 – зникли безвісти, 
а 39 потрапили за грати за політичні переко-
нання.
25 лютого Президент затвердив доктрину ін-
формаційної безпеки України, яка передбачає 
посилений моніторинг ЗМІ та Інтернету.
25 лютого Гурт «O.Torvald» переміг у фіналі 
українського національного відбору на «Євро-
бачення – 2017».

Бої за Авдіївку
У лютому російські окупаційні війська всупереч мінським домовленос-

тям продовжили обстрілювати Авдіївку – 30-тисячне місто неподалік До-
нецька. Підрозділи ЗСУ на позиціях біля міста відбили кілька спроб штур-
му з боку терористів. З кінця січня під Авдієвкою загинули кільканадцять 
українських військових, є також жертви серед цивільного населення. Вна-
слідок обстрілів, зокрема, із систем ГРАД, мінометів, БМП і танків, було 
пошкоджено газо- і водопроводи, системи електро- та теплопостачання. 
Загострення ситуації на Донбасі викликало реакцію міжнародного співто-
вариства. Зокрема, голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що «Ро-
сія повинна застосувати свій вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, 
щоб вони припинили бойові дії». У свою чергу віце-президент США Майкл 
Пенс заявив, що Білий дім стривожений зростанням насильства на сході 
України. Однак ані ЄС, ані США не передбачають введення нових санкцій 
проти Росії через обстріли Авдіївки. А от президент Росії Владімір Путін 
поклав відповідальність за ескалацію збройного конфлікту на Донбасі на 
українську сторону.

Ліквідовано терориста «Гіві»
У Донецьку ранком 8 лютого в результаті терористичного акту заги-

нув бойовик ДНР, «командир» батальйону «Сомалі» Михайло Толстих 
на прізвисько «Гіві». Він став відомий 2014 року, коли показово розстрі-
лював та знущався з українських військових, які потрапили в полон бо-
йовиків на Донбасі. Терористи та російські ЗМІ звинуватили у вбивстві 
Толстих українські диверсійно-розвідувальні групи. У свою чергу, час-
тина аналітиків схиляється до версії, що ліквідація ватажка так званої 
ДНР – це справа або російської сторони, або поплічників «Гіві» з Доне-
цька. За словами українських посадовців, вогнемет «Шмель» – знаряддя 
вбивства «Гіві» – є виключно на озброєнні армії Російської Федерації. 

Коли безвіз?
Спочатку анонімні джерела в Брюсселі, а потім і офіційні представники 

євросоюзних структур запевнили, що безвізовий режим України з ЄС буде 
схвалений та запрацює в середині року. 

Так, першим етапом схвалення безвізу на рівні країн – членів Євро-
союзу стало рішення постійних представників країн – членів ЄС на зу-
стрічі в Брюсселі на початку березня. Другий раунд схвалення на рівні 
країн-членів (Європейський парламент та Рада ЄС), скоріше за все, від-
будеться в травні – повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Сво-
бода» Рікард Йозвяк. Оскільки безвізовий режим набуває чинності через 
20 днів після публікації в офіційному журналі поправок до регламен-
ту ЄС, вільно поїхати до країн Євросоюзу українці зможуть не раніше 
червня цього року. Про те, що Україна до літа може отримати безвізовий 
режим з Європейським Союзом, заявив 10 лютого голова Європейської 
комісії Жан-Клод Юнкер. 

Україна обрала пісню на «Євробачення – 2017» 
Гурт «O.Torvald» (соліст – Євген Галич) представлятиме Україну на між-

народному пісенному конкурсі «Євробачення – 2017», який у травні від-
будеться в Києві. Переможця визначили 25 лютого шляхом голосування 
журі та глядачів у прямому ефірі. Гурт «O.Torvald» переміг із компози-
цією «Time». Нагадаємо, що перемога співачки Джамали на «Євробачен-
ні – 2016» у Стокгольмі дала право представнику від України не брати 
участь у півфіналах київського «Євробачення – 2017» (9 та 11 травня), а ви-
ступати одразу у фіналі конкурсу (13 травня).
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Олена БАБАКОВАУ січні низка польських та 
українських ЗМІ з посиланням на Мі-
ністерство внутрішніх справ та адміні-
страції Польщі подали інформацію, що 
Варшава готується оновити Закон «Про 
іноземців» таким чином, щоб полегши-
ти умови працевлаштування українців у 
Польщі. Про потребу додаткових робо-
чих рук на ринку праці владі система-
тично нагадують польські працедавці та 
підприємці. Ще у вересні 2016 року віце-
прем’єр країни Матеуш Моравецький 
обіцяв піти назустріч бізнесу; пізніше 
бажання запрошувати більше українців 
на роботу до Польщі озвучували й інші 
представники уряду.

Ще більше здивування викликає про-
ект новелізації Закону «Про сприяння 
працевлаштуванню та установи ринку 
праці», який цього тижня Міністерство 
праці, родини та соціальної політики 
Польщі представило на розгляд Ради 
міністрів. Якщо Закон «Про іноземців» 
регламентує питання, пов’язані з дозво-
лами на проживання, то документ про 
сприяння працевлаштуванню встанов-
лює норми видачі дозволів на роботу, а 
тепер також і сезонну працю, та декла-
рацій про намір довірити працю інозем-
цеві (oświadczenia o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemcowi). Згідно з проектом 
Закону «Про сприяння працевлашту-
ванню...», у Польщі можуть запровади-
ти квоти на трудових мігрантів шляхом 
обмеження кількості виданих дозволів 
на працю та декларацій про намір пра-
цевлаштувати іноземця.

Про деталі «Наш вибір» запитав екс-
пертку з питань легалізації перебуван-
ня, голову Фонду розвитку «Понад кор-
донами» Ксенію Наранович.

Чому польське Міністерство праці, 
родини та соціальної політики змінює 
Закон «Про сприяння працевлашту-
ванню...»?

Цей закон доволі часто оновлюється. 
Цього року над новелізацією працювали 
одразу дві групи: одна – над приписами 

Польща може запровадити квоти 
на трудових мігрантів з України
Відповідний проект закону під-
готувало Міністерство праці, 
родини та соціальної політики 
Польщі.

щодо соціального страхування, інша – 
над міграційними питаннями. Останні 
зміни пов’язані, зокрема, з необхідніс-
тю узгодити польське законодавство з 
євросоюзною директивою «Про сезонне 
працевлаштування». Зрештою, польське 
законодавство в цьому плані навіть ви-
передило європейську ініціативу: вже 
понад 10 років функціонує система 
декларацій, яка дозволяє громадянам 
декількох країн, серед яких і Україна, 
працювати до 6 місяців без оформлення 
дозволу на роботу. Ця практика в Поль-
щі добре себе показала – таким чином 
польський ринок компенсує брак місце-
вих працівників запрошеними україн-
ськими мігрантами.

Які найбільш істотні зміни пропо-
нуються в Законі «Про сприяння пра-
цевлаштуванню...»?

По-перше, новим є той факт, що пи-
тання декларацій тепер регламентува-
тиметься не наказом, а законом. Отже, 
перед його оновленням у майбутньому 
будуть відбуватися громадські консуль-
тації. Плюс таким чином Польща визнає, 
що практика видачі декларацій, яка 10 
років тому передбачалася як тимчасо-
ва, тепер постійно функціонуватиме 
на ринку праці. Раніше під кінець року 
часто бувало, що питання продовження 
дії декларацій відтягувалося на остан-
ній момент і було не зрозуміло, чи вони 
далі існуватимуть. Це викликало візові 
затримки та проблеми на кордоні.

По-друге, у проекті закону обмежу-
ється коло юридичних осіб, які в прин-
ципі можуть оформлювати дозволи на 
працю, дозволи на сезонну працю (но-
вий тип дозволу, який вводиться згідно 
з євросоюзною директивою. – Ред.) та 
декларації. Значення матиме, чи потен-
ційний працедавець не мав проблем із 
Закладом соціального страхування, чи 

він зголошує випадки, коли іноземець 
отримав дозвіл на працю чи деклара-
цію, але їх не використав. Якщо раніше 
таке інформування було просто доброю 
практикою з боку бізнесу, тепер це його 
обов’язок – людей, які не використову-
ватимуть свої дозволи чи декларації, 
вписуватимуть у спеціальний реєстр. 
Він об’єднає дані про працедавців та їх-
ніх іноземних працівників.

По-третє, декларації тепер стануть 
платними, хоча й недорогими – 30 зло-
тих (близько 7 євро). По-четверте, тепер 
у випадку зміни даних працедавця – на-
зви, форми юридичної особи – дозвіл на 
працю не треба буде змінювати. Це, безу-
мовно, полегшення і для польських пра-
цедавців, і для іноземних працівників. 
Отже, можна сказати, у деяких моментах 
проект закону вносить більше ясності. 
Натомість інші зміни непокоять.

Як вони позначаться на працедав-
цях та мігрантах?

У працедавців тепер з’явиться біль-
ше бюрократичних обов’язків – при-
йти, донести, пояснити. Це не мотивує 
легально працевлаштовувати іноземців. 
Незважаючи на численні зголошення, не 
планується запровадження процедури 
електронної реєстрації дозволів на пра-
цю та декларацій. До того ж для праце-
давців зростає ризик працевлаштування 
мігрантів «по-чорному». Розмір штрафу 
в цьому випадку пропонується підняти 
до 30 тис. злотих (близько 7 тис. євро). 

Натомість найбільше дивує запрова-
дження в польському законодавстві ка-
тегорії квот на трудових мігрантів. Згід-
но з проектом закону, Міністерство роз-
витку, Міністерство внутрішніх справ і 
адміністрації та Міністерство праці, ро-
дини і соціальної політики отримують 
право видавати наказ, яким лімітують 
кількість дозволів на працю, сезонних 
дозволів на працю та декларацій, які мо-
жуть бути видані цього року на терені 
кожного воєводства.

Тобто автори проекту передбачають, 
що Польща дуже точно знатиме потре-
би локального ринку праці, а міністри 
ще й зможуть спрогнозувати зміни цих 
потреб протягом року. Поки у проекті 
запланована видача 500 тис. дозволів 
на сезонну працю та декларацій на рік, 
тоді як тільки у 2016 році самих деклара-
цій було видано 1,3 млн. До того ж про-
гнозувати доведеться, скільки людей 
все-таки приїде до Польщі: за даними 
нашого фонду, сьогодні працедавці, які 
шукають некваліфікований персонал, 

▲ Ксенія Наранович.

8.
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Олена БАБАКОВАН
а тлі демографічної кризи 

в країнах Центрально-Східної Європи, 
зменшення народжуваності та старін-
ня населення, загострюється боротьба 
за трудових мігрантів, які б заповнили 
прогалини на ринку праці й сплачува-
ли внески до пенсійного фонду. Оскіль-
ки Україна географічно та культурно є 
близькою до цього регіону, все більше 
держав намагається заохотити українців 
до переїзду.

Так, 9 лютого прем’єр Литви Саулюс 
Скверняліс оголосив, що його країна 
спростить процедуру працевлаштування 
українських працівників.

«Якщо дивитися на статистику ос-
танніх років, то люди тих професій, про 
які ми говоримо, приїжджають з Украї-
ни. Ми спостерігаємо аналогічний про-
цес у сусідній Польщі, де ситуація більш 
ліберальна. За нашими даними, так кілька 
десятків тисяч українців, які успішно ін-
тегрувалися в трудовий ринок, створюють 

Нагадаємо, минулого року Польща 
видала українцям близько 1,2 млн віз, 
серед яких понад половина – це візи ка-
тегорії D із правом на роботу. Крім цьо-
го, 95 тисяч громадян України подали 
заявки на польський дозвіл на прожи-
вання, понад 60% в якості причини сво-
го перебування вказали працю. Поль-
ські політики, серед яких віце-прем’єр 
Матеуш Моравецький, підтверджують, 
що Варшава потребує українських ро-
бочих рук, і обіцяють змінити законо-
давство так, щоб заохотити українців 
не тільки працювати в Польщі, а й пе-
реїжджати всією родиною. Новелізацію 
Закону «Про іноземців» готує МВС 
Польщі, наразі проект пропонованих ві-
домством Маріуша Блащака змін поки 
не опублікований. Значні преференції 
протягом останнього року отримали 
власники Карти поляка, проте на зви-
чайних трудових мігрантів вони не по-
ширюються.

Принаймні дві країни з трьох – Поль-
ща та Литва – змагаються з проблемою 
інтенсивної міграції вітчизняної робочої 
сили на захід Європи. Середня зарплат-
ня в Польщі (нетто) у 2016 році станови-
ла 723 євро, у Литві – 585 євро, а у Че-
хії – 793 євро. Офіційний рівень безро-
біття в усіх трьох країнах нижчий за се-
редній європейський: 7,9% у Литві, 6% у 
Польщі та 3,7% у Чехії, що є найнижчим 
показником у ЄС. ■

Литва та Чехія оголосили про спрощення умов
працевлаштування для громадян України
У Польщі з’являються конку-
ренти в боротьбі за українських 
мігрантів.

додаткову вартість і дозволяють бізнесу 
розвиватися», – цитує інтерв’ю литовсько-
го політика радіостанції «Ziniu radijas» 
портал «Delfi ».

Перед цим, 8 лютого, уряд Литви схва-
лив список професій, представники яких 
з-поза ЄС отримають право на спрощену 
процедуру працевлаштування в респу-
бліці. Як говорить С. Скверняліс, влада 
подбає про те, аби приплив закордонної 
робочої сили не вплинув на темп зростан-
ня зарплат місцевих мешканців.

Тоді ж уряд Чехії у два рази збільшив 
квоту на працівників з України. За слова-
ми голови чеського МЗС Любомира Заора-
лека, тепер Прага запрошуватиме понад 
7 тисяч українців на рік на роботу замість 
3800, як нині. 

Рішення чеського уряду стало реак-
цією на лист місцевої Конфедерації під-
приємців і працедавців, котра звернулася 
до влади з проханням посприяти приїзду 
робітників з України, оскільки Чехія по-
терпає через відсутність працівників се-
редньої та низької кваліфікації.

До того ж Прага пообіцяла збільшити 
штат Львівського консульства та штат 
відділу МВС, який опікується виданням 
дозволів на працю й чеських дозволів на 
проживання.

виставляють удвічі більше декларацій, 
ніж потім до них приїжджає людей на 
роботу. В аграрному секторі кількість 
декларацій, виставлених «в космос», є 
ще більшою. Отже може виникнути си-
туація, коли декларація вже виписана, 
віза є, а в момент, коли людина в’їжджає 
до Польщі, ліміт уже перевищено. Що 
тоді робити? Проект закону не дає від-
повіді.

Якими є потенційні ризики для поль-
ського ринку праці, якщо проект зако-
ну схвалять у нинішньому вигляді?

Це передусім ступор адміністрації. 
Кожне нововведення, яке збільшує на-
вантаження на адміністрацію, в цьому 
випадку – на повітові управління пра-
ці, призводить до видовження проце-
дур. Звідси нереалізовані очікування 
працедавців, помилки в підготовлених 
документах і навіть відмови у видачі 

віз. Тобто страждатимуть польські біз-
несмени, чиї підприємства доволі часто 
тримаються на праці українців.

Ідея з квотами взагалі є дивною, 
адже в Польщі спостерігаємо найниж-
чий рівень безробіття протягом 25 ро-
ків. Ринку бракує робочої сили, україн-
ці не забирають польські робочі місця. 
Дивною є ідея лімітувати саме кіль-
кість дозволів на працю та декларацій, 
а не кількість людей або відпрацьова-
них годин. Якщо буде так, як пропо-
нується в законі, то якась пані Марина, 
яка вже легально перебуває в Польщі й 
має дозвіл на працю в пана Яцека, не 
зможе отримати дозвіл на працю в пана 
Ірека, бо ліміт дозволів у її воєводстві 
як раз вичерпався. Звісно, це тільки 
сприятиме розвитку тіньової економі-
ки. Ідея квот має право на існування та 
практикується багатьма країнами світу, 
але саме така її реалізація в теперішніх 
умовах польського ринку праці вида-
ється контрпродуктивною.

Нагадаємо, в розмові з «Deutsche 
Welle» міністр розвитку, фінансів та віце-
прем’єр Польщі Матеуш Моравецький 
заявив, що Польща не може прийняти 
сирійських біженців, бо вже прийняла 
«сотні тисяч біженців з України». Пізні-
ше міністр додав, що в Польщі зареєстро-
вано 1,3 млн українців, але не уточнив, у 
якому статусі вони тут перебувають.

Натомість 18 лютого міністр закор-
донних справ Вітольд Ващиковський 
під час виступу на Мюнхенській кон-
ференції з питань безпеки наголосив, 
що Польща потерпає через високе мі-
граційне навантаження, яке створюють 
громадяни України. «Протягом року 
ми видали українцям 1 млн 267 тис. 
віз (серед яких 650 тис. – дозволи на ро-
боту). Більшість із них приїхали до нас 
і вирішили залишитися», – сказав мі-
ністр. Звідки походить інформація про 
те, що більшість українців залишається 
в Польщі на постійне проживання, – 
В. Ващиковський не пояснив. ■
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З року в рік фестиваль «Схід–
Захід» розвивається та розширює свою 
концепцію, виходячи далеко за рамки 
суто української тематики. Скажімо, ми-
нулоріч на сценах польських театрів ви-
ступали не тільки театральні колективи з 
України та Польщі, але й Німеччини, Гру-
зії, Австрії, а також Литви. У 2016 році ця 
мультикультурна ініціатива була також 
нагороджена як найкращий Культурний 
транскордонний проект під час Форуму 
східного партнерства в Любліні. 

Головне гасло IV Міжнародного фес-
тивалю Українського театру «Схід–За-
хід» – «Крізь терни до зірок». Про прове-
дення цьогорічного заходу розповіла його 
директор Надія Мороз-Ольшанська: 

«Ідея зорганізувати фестиваль виникла 
ще в ті часи, коли я займалася театром в 
Україні – ми мали свій молодіжний сту-
дентський колектив. З моєю подругою 
Марією Макаренко вирішили провести в 
Кракові перегляд українських театрів. Ми 
звернулися до Центру молоді Йордана, тоді 
в нас ще не було своєї організації. Його ди-
ректор Бартоломей Коцурек нас підтримав, 
і так з’явився перший фестиваль. У ньому 

брали участь чотири українські театри: 
три з Полтави та один із Харкова. Другий 
захід був уже масштабнішим – виступали 
тринадцять колективів. Щороку фестиваль 
розширюється: як молоді, так і великі пре-
стижні театри подають заявки на участь. 
Вони бажають приїхати до Польщі та по-
казати тут українську культуру, сучасний 
театр.  Продемонструвати, що мистецтво в 
Україні не стоїть на місці, а розвивається, 
є європейським та має свою автентичність, 
специфіку й унікальність. Ми показуємо, 
що Україна в мистецтві та культурі перебу-
ває нарівні з Європою і європейці можуть 
чогось навчитися також і у нас. Тому цьо-
горіч проводимо також майстер-класи з те-
атрами, відкриті лекції, фестиваль супро-
воджуватиме насичена освітня програма. 
Я вважаю, що такий міжкультурний обмін 
є дуже корисним. До того ж кожен колек-
тив театру, який приїжджає на фестиваль, 
отримує для себе щось нове – нові знайом-
ства, зв’язки, можливість відчути, як це – 
коли на тебе дивиться іншомовний глядач, 
познайомитися з польською культурою. 
Згадаймо, що Краків все ж є королівським 
містом, де багато історичних пам’яток, і де 
відчуваєш історію на кожному кроці. Учас-
ники театру мають можливість відвідати 
музеї, пам’ятні місця, а також спілкувати-
ся з польськими акторами та режисерами. 
Я думаю, це цікавий досвід для кожного з 
них». 

За словами Надії Мороз-Ольшанської, 
польський глядач є «досить вдячним, він 
із задоволенням приходить на вистави». 

«Це було помітно особливо в минуло-
му році. Нам було дуже приємно, адже ми 
мали змогу презентувати нашу програму 
наймолодшому глядачеві. Діти найтеплі-
ше приймали український театр. Вистави 
проходили на „ура”, були заповнені зали. 
Вихователі приводили діток із дитсадків, 
приходили також цілими сім’ями. Саме за-
вдяки дітям найбільше відчувалося збли-
ження наших двох народів», – ділиться 
спогадами одна із організаторів події. 

Директор Фестивалю українського 
театру «Схід–Захід» каже, що іноді ви-
никали мовні проблеми зі зрозумінням 
вистав, особливо, коли спектаклі були 
більш літературні, ніж пластичні, але в 
цьому році організатори спробують про-
блему вирішити логістично. Під час ви-
став будуть написи, а також більш роз-
ширені програми з описом до кожної 
вистави. Все це для того, аби якомога 
ближче презентувати українську культу-
ру польському глядачеві. 

Надія Мороз-Ольшанська не приховує, 
що фестиваль дуже підтримують поль-
ські навчальні заклади. 

«Велика подяка Краківській гірничо-
металургійній академії. З першого фес-
тивалю і донині вони нам дуже допома-
гають. Свою підтримку запропонували 
майже всі краківські навчальні заклади. 
Це Академія «Ignatianum», Академія Яна 
Павла ІІ, Краківський педагогічний уні-
верситет,  Краківська політехніка. Завдя-
ки їм цей фестиваль відбувається, тому 
що він не має якогось зовнішнього фінан-
сування. Учасники змушені витрачати 
багато власних коштів, але маємо надію, 
що цьогоріч ми отримаємо підтримку від 
Міністерства культури Польщі та Украї-
ни. Сподіваємося, що міська влада Крако-
ва нас теж підтримає», – зазначає дирек-
тор фестивалю.  

Слід відмітити, що Міжнародний фес-
тиваль українського театру «Схід–Захід» 
відбувається не тільки в Кракові, але й у 
Новому Сончі та Горлицях. 

«Це дає нам значні можливості для 
розвитку. На проекти, які відбуваються в 
цих містах, нам надали підтримку, за що 
ми дуже вдячні. В Новому Сончі, напри-
клад, не багато українців. Попри це нам 
допомагають і хочуть ознайомити своїх 
мешканців з українською культурою», – 
говорить вона.

Цьогорічна програма буде дуже насиче-
ною. У заході візьмуть участь професійні 
та аматорські колективи. Приїдуть учас-
ники з Одеси, Харкова, Києва, Чернігова, 
Сумщини, майже з усієї України. Серед 
найбільш відомих колективів, які будуть 
на сценах фестивалю, – Чернігівський 
музично-драматичний театр, Національ-
ний академічний театр ім. Лесі Українки з 
Києва. Організатори також очікують при-
їзду театру ляльок із Єревану (Вірменія). 

Крім того, на відкритті фестивалю за-
планована вистава за твором Сергія Жада-
на «Депеш мод» у виконанні Харківського 
театру юного глядача за режисурою ні-
мецького автора. Це спільний польсько-
німецько-український проект. Організато-
ри фестивалю особливо сподіваються на 
підтримку, адже, як наголошують, саме ця 
вистава дуже складна та дорога, коли мова 
йде про транспортування. ■

У Польщі пройде IV Міжнародний фестиваль 
українського театру «Схід–Захід»
2–9 квітня 2017 року в Крако-
ві, Новому Сончі та Горлицях 
на півдні Польщі вже вчетвер-
те проходитиме Міжнародний 
фестиваль українського театру 
«Схід–Захід». Цю унікальну мис-
тецьку подію організовує Фонд 
масових видовищ і шоу-програм 
спільно з Центром молоді ім. 
доктора Генрика Йордана в Кра-
кові. Керівниками фестивалю є 
Надія Мороз-Ольшанська, Ма-
рія Макаренко та Якуб Мату-
шевський. 

Іванна БЕРЧАК
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Ф
онд «Наш вибір» уже ко-

трий рік успішно реалізовує проекти, по-
кликані зміцнити польсько-український 
діалог, ближче познайомити поляків з 
Україною та допомогти українцям у про-
цесі інтеграції в Польщі. Далекого 2004 
року «Наш вибір» повстав як ініціатива 
друзів, українських та польських акти-
вістів, що не могли лишатися осторонь 
в часи Помаранчевої революції. Назвою 
своєї ініціативи вони хотіли показати, 
що мають власну позицію щодо подій в 
Україні та, навіть живучи поза її межами, 
готові активно долучитися до її розвит-
ку в напрямку європеїзації. 2009 року 
фонд було офіційно зареєстровано. Від 
того часу його діяльність розвивається в 
трьох основних напрямках: інформуван-
ня та співпраця, освіта й культура. Фонд 
охоче підтримує нові ініціативи та не ли-
шається осторонь українських проблем. 
Так, «Наш вибір» активно діяв під час 
Революції Гідності, інформуючи поляків 
та українських мігрантів про правдивий 
перебіг подій на Майдані, а також допо-
магав і продовжує допомагати матеріаль-
но, організовуючи збірки коштів на заку-
півлю ліків для українських військових. 
Фонд відкритий до співпраці та запрошує 
на свої події.

Український дім у Варшаві – най-
більший український культурний центр 
у польській столиці, де відбуваються 
різного типу заходи, спрямовані на про-
моцію України в Польщі та допомогу 
українським мігрантам. Український дім 
є осередком, створеним передусім для 
українців, але відкритий і для людей всіх 
національностей.

Протягом 2016 року в Українському 
домі відбулося:

● 35 інформаційних зустрічей на теми 
праці, освіти, легалізації, Карти поляка та 
інші;

● 6 літературних вечорів;
● 20 дискусій, зустрічей з істориками 

та політиками;
● 3 конференції;
● 9 виставок;
● 5 показів фільмів із дискусіями;
● 36 майстер-класів і тренінгів;
● заняття з йоги та пілатесу;
● заняття з танців;
● репетиції музичних колективів.

Проекти фонду 
у 2016 році

Інформування та співпраця
Напевно, найбільше зацікавлення 

українських мігрантів у Польщі викли-
кав консультаційний пункт для мі-
грантів (СРС), що діє в Українському 

домі у Варшаві від початку 2016 року. 
Воно й не дивно, адже все більше і більше 
українців приїздять до Польщі з метою 
роботи чи навчання на якийсь час або 
щоб оселитися назавжди, а головні про-
блеми, з якими доводиться стикатися чи 
то новоприбулим, чи навіть досвідченим 
мігрантам, – пов’язані з процесом легалі-
зації. Консультантки допомагали клієн-
там із роз’ясненням польських законів, 
пошуком роботи й житла, заповненням 
документів, консультували щодо курсів 
польської мови та інших можливостей у 
Варшаві. Завдяки роботі співробітниць 
консультаційного пункту сотням наших 
співгромадян вдалося відстояти свої пра-
ва перед роботодавцями та уникнути по-
невірянь без роботи й житла. Кількість 
індивідуальних клієнтів, які звернулися 
до нас за допомогою в 2016 році, станови-
ла 835 осіб, а кількість наданих консуль-
тацій – 1680. Більшість клієнтів пункту 
становили українці, але за консультаці-
ями зверталися також громадяни інших 
держав: із Європи, Азії, Африки та Ла-
тинської Америки.

Консультаційний пункт діє в рам-
ках проекту «CPC 2.0», що фінансується 
Фондом притулку, міграції та інтеграції і 
з бюджету держави.

Уже не перший рік Фонд «Наш вибір» 
реалізує проект «Інформаційні ресурси 
для громадян України IV», в рамках яко-
го видається газета «Наш вибір» та існує 

Фонд «Наш вибір» у 2016 році
▲ Учасники ІІ Форуму українських організацій Польщі. Форум зорганізував Фонд «Наш вибір». Фото з архіву УД

Юлія ЛАЩУК
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портал naszwybir.pl. Вони покликані ін-
формувати громадян України, які вже пе-
ребувають у Польщі або тільки планують 
до неї приїхати, про всі важливі моменти 
легалізації та інтеграції. На порталі вже 
котрий рік можна знайти інформацію про 
всі аспекти життя в Польщі, а також но-
вини щодо польсько-української співпра-
ці, освіти, культури, політики та ін. Папе-
рова версія газети друкується накладом 
3 тисячі екземплярів і розсилається до 
більш ніж 70 місць у Польщі. Щодо пор-
талу, то минулого року його відвідали 
понад півтора мільйона разів (1 547 318), 
унікальних користувачів було 307 426 
осіб. Цікаво, що 57,53% із них – з України. 
Найпопулярнішими матеріалами серед 
користувачів були статті на теми легалі-
зації та роботи в Польщі, а також інфор-
маційні матеріали щодо подій у Польщі. 
До слова, портал існує у двох мовних вер-
сіях: українській та польській, що робить 
його привабливим для польськомовних 
користувачів.

У рамках проекту реалізуються також 
зустрічі з відомими людьми: експертами, 
активістами, культурними діячами, пись-
менниками. 

Фонд був співініціатором інформа-
ційної кампанії «Не плачу за працю», 
метою якої було привернення уваги до 
проблеми платних вакансій та інформу-
вання мігрантів з України щодо їх тру-
дових прав і обов’язків у Польщі. Під час 
реалізації проекту відбувалися інформа-
ційні зустрічі для громадян. Результатом 
кампанії став, зокрема, ряд публікацій у 
польських та українських ЗМІ.

Консульство відповідає – ініціати-
ва, реалізована фондом у партнерстві 
з Консульським відділом Посольства 
України в Польщі. Було організовано 
декілька відкритих зустрічей, на яких 
представник консульства відповідав на 
питання громадян.

«Довідник для громадян України 
в Польщі» – паперова гордість фонду, 
адже в цій блакитній книжечці, яка безко-
штовно доступна українською мовою для 
кожного відвідувача Українського дому, 
а також інших пунктів розповсюдження, 
знаходяться всі секрети успішного функ-
ціонування в Польщі. Розділи порадника 
писалися досвідченими спеціалістами: 
юристами, працівниками консульства та 
державних і недержавних інституцій, що 
на щодень працюють із мігрантами. У до-
віднику знаходиться й перелік корисних 
адрес та телефонів не лише у Варшаві, 
але й у різних містах Польщі з найбіль-
шим скупченням українських мігрантів. 
Тираж довідника – 30 000 примірників.

Крім того, у 2016 році фонд допо-
магав у виданні «Підручника для 
громадсько-активних мешканців 

Варшави» та проводив цикл інфор-
маційних зустрічей про те, як активно 
діяти у Варшаві, перетворюючи й удо-
сконалюючи свій район за допомогою 
міських грантів. 

Протягом листопада–грудня було про-
ведено зустрічі із локальними активістами 
та просто небайдужими мешканцями. Ор-
ганізатори розповіли, що робити та до кого 
звертатись, якщо маєш ідею щодо поліп-
шення своєї околиці, як знайти активних 
мешканців, які б долучилися до твоєї ідеї, 
як можна вплинути на рішення міської 
влади по відношенню до твого місця про-
живання, як отримати «малі гранти» від 
міста Варшава на реалізацію ідей тощо.

Щоб залучити якнайбільшу кількість 
активних українців, зустрічі відбували-
ся в різних районах Варшави, у місцях 
локальної активності, які готові без-
коштовно підтримати реалізацію цікавих 
ініціатив кожного мешканця району та 
розпромувати його ідею. 

Під кінець року в Українському домі в 
Варшаві відбувся ІІ Форум українських 
організацій та ініціатив «Міграція 
українців до Польщі: сучасні викли-
ки», що покликаний був створити уні-
кальну нагоду для опрацювання спільної 
концепції розвитку співпраці між орга-
нізаціями та ініціативами, які працюють 
для українців у Польщі або реалізують 
польсько-українські проекти в різних 
сферах. У форумі взяло участь близько 70 
учасників, які репрезентують 44 органі-
зації, зокрема представники української 
меншини в Польщі. Цьогорічний форум 
був уже другим заходом такого типу. 
Перший відбувся в 2014 році.

У грудні 2016 року фонд координував 
програму стажування для представни-
ків НГО з Білорусі, в рамках якої двоє 
представників білоруської організації 
охорони прав людини «Human Constanta», 
котра займається проблемами мігрантів 

12.
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та біженців, мали змогу ознайомитися 
з роботою мігрантських та правозахис-
них організацій Варшави. Відбувся ряд 
зустрічей із представниками організацій 
та незалежними експертами, які поді-
лилися польським досвідом і власними 
знаннями та компетенціями з білорусь-
кими колегами.

Освіта
9–16 листопада «Нашим вибором» 

була співорганізована тритижнева про-
грама молодіжних обмінів «Від шкіль-
ної медіації до громадянської згоди» 
для 24-особової групи польських та 
українських старшокласників. Польська 
група складалася зі школярів із міста 
Ґданськ, а українська – з представників 
різних міст України. Головною части-
ною проекту були майстер-класи, що 
мали на меті підготувати учасників до 
виконання функцій шкільних медіаторів 
у вирішенні суперечок між ровесника-
ми. Працювали зі школярами досвідчені 
експертки Польського центру медіації, а 
за результатами майстер-класів видано 
брошуру «Медіація в школі. Порадник», 
яку отримали всі учасники, а також за-
цікавлені школи, зокрема в Черкасах та 
Ґданську.

Дитячий клуб «Рукавичка» – клуб 
вихідного дня, де дітлахи дошкільного 
віку можуть весело й корисно провести 
час, граючись та навчаючись україн-
ською мовою. У 2016 році в дитячій кім-
наті Українського дому було особливо 
гамірно, адже кількість діток у «Рука-
вичці» з кожним разом збільшується.

Фонд «Наш вибір» був ініціатором 
створення Української суботньої шко-
ли для дітей громадян України, що 
успішно діє від вересня цього року та 
пропонує українським дітям Варшави 
заняття рідною мовою. 

Протягом 2016 року в Українському 
домі можна було абсолютно безкоштов-
но навчатися польської на мовних кур-
сах. Викладачі – носії мови – пропону-
вали заняття для груп різних рівнів та 
достосовувалися до потреб групи щодо 
часу проведення: заняття відбувалися 
у вечірні години в будні дні та вдень у 
вихідні. 

Фонд «Наш вибір» є партнером на-
вчального проекту «Поляки, українці, 
євреї – історія і сучасність», реалізо-
ваного разом із POLIN – музеєм історії 
польських євреїв. Він передбачає цикл 
лекцій на тему польсько-українсько-
єврейської історії та відносин.

Культура
В Українському домі збирається 

Клуб українських жінок (KUK). У рам-
ках клубу проводяться майстер-класи, 
інформаційні зустрічі, тренінги тощо. 
Клуб є відкритим для кожної жінки, не-
залежно від віку. Зустрічі відбуваються 
в неділю.

Галерея Українського дому – у 2016 
році реалізувала 9 виставок українських 
та польських митців, а також ряд супут-
ніх заходів, серед яких – кураторські екс-
курсії, зустрічі, дискусії, майстер-класи, 
міні-лекції тощо.

Кіноклуб Українського дому – це 
нова ініціатива, яка розпочалася в листо-
паді. Уже успішно реалізовано кілька кі-
нопереглядів з прелекціями про історію 
стрічки та дискусіями й одна зустріч із 
режисеркою фільму.

Щотижня в Українському домі відбу-
валися заняття з йоги для мігрантів, що 

покликані допомогти мігрантам розсла-
битися та відпочити, а також поліпшити 
загальний стан здоров’я за допомогою 
простих вправ.

Український дім у Варшаві знову до-
лучився до ініціативи «Ніч музеїв». Про-
тягом вечора відвідувачі могли взяти 
участь у програмі, приготованій праців-
никами фонду: навчитися чогось нового 
на цікавих майстер-класах, дізнатися про 
різноманітні цікавинки української куль-
тури, а найменші гості – пограти у веселі 
ігри.

Фонд був продюсером документаль-
ного фільму «Живу тут, бо люблю», в 
якому описані три історії іммігрантів у 
Польщі, що приїхали з різних країн: їхній 
потенціал, успіхи, труднощі, з якими зу-
стрічаються, живучи тут. Стрічка розпо-
відає і про те, що ці люди дають Польщі. 
Метою фільму була промоція серед поля-
ків позитивного образу мігранта. «Живу 
тут, бо люблю» можна переглянути за 
посиланням: https://www.youtube.com/
watch?v=vuynZvBizEg.

У 2016 році в стінах Українського дому 
відбулися Різдвяний та Великодній яр-
марки, під час яких відбувалася збірка 
коштів на ліки для українських військо-
вих. 

Представники фонду долучалися до 
подій, організованих українською мен-
шиною у Польщі, зокрема прибирання 
українських цвинтарів у Варшаві та ін-
ших містах.

Фонд «Наш вибір» продовжує діяти й 
запрошує до співпраці. ■

▲ Зустріч із лідерами кримських татар Мустафою Джемілевим та Рафатом Чубаровим 
в Українському домі. Фото з архіву УД

▲ Зустріч, привсячена 25-й річниці Неза-
лежності України.
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Українці в Польщі

Людмила Лабович: П’ять років із 
дружиною працюєте в Білостоці. Як Ви 
сюди потрапили?

Тарас Кузьмич: До Білостока потра-
пив, коли відкривалася Підляська опера 
і філармонія. Після прослуховувань, які 
відбувалися у два етапи, дістав запро-
шення на продукцію «Страшного двору». 
Так сталося, що після першої репетиції 
на сцені новозбудованої опери колишній 
директор Роберто Скольмовський по-
кликав мене до себе і спитав: «Хочеш тут 
працювати?». Я відповів: «Залежить від 
того, що пропонуєте». Запропонував ро-
боту у штаті. Хороше місце, новий театр, 
гарні перспективи. Завжди легше почи-
нати в молодому колективі, який тільки 
твориться, де ще нема ніяких зв’язків, 
знайомств. Тому важко було не прийняти 
таку пропозицію.

Раніше Ви працювали в Ґданську?
Там закінчив академію і співпрацював 

з оперою.

Як потрапили до Польщі на навчання?
Це цікава історія. У Львові я закінчу-

вав музичну академію з класу «народні 
інструменти – бандура». На другому кур-
сі колега запропонував пограти у його ко-
лективі, який складався з бандури, сопіл-
ки та акордеону. Саме з цим тріо потрапив 
до Ґданська. Грали на вулиці, в костелах, 
будинках культури – всюди. Одного разу 
під час концерту в костелі зі мною роз-
говорився один монах: «Слухай, ти гарно 
співаєш, не хотів би спробувати вступити 
на вокальний факультет? У мене в пара-
фії є професор, поговори з ним». Так він 
мене познайомив із керівником вокальної 
кафедри музичної академії в Ґданську 
Пьотрем Кусевичем. Я пішов на прослу-
ховування, сподобався, домовилися, що 
приїду на вступні іспити. Виникло дуже 

багато складнощів, тому що в мене немає 
польського коріння, треба було платити 
за освіту серйозні гроші. Але знайшлися 
спонсори, які допомогли з оплатою за на-
вчання.

Період в академії був досить екстре-
мальний – мене прийняли одразу на 4-й 
рік магістерських студій і треба було 
курс навчання, розрахований на 12 семе-
стрів, пройти за два роки. Бувало дуже 
непросто, наприклад до цих пір з жахом 
згадую четвер, коли в мене було аж 6 го-
дин балету – по черзі з першим, другим і 
третім курсом.

Після закінчення навчання почав пра-
цювати в Гданській опері. Весь час по-
трібно було довчатися, бо за два роки ні-
хто ще не навчився співати. За якийсь час 
до мене перебралася з України дружина, 
яка якраз закінчила Львівську консерва-
торію.

Чи є різниця між навчанням у Поль-
щі та Україні?

Коли я приїхав у Польщу, то мені зда-
валося, що є. В Україні вважається, що 
якщо ти виїжджаєш вчитися за кордон, 
то, як то кажуть, «Бога за бороду зло-
вив». А в результаті виходить не завжди 
так, як здається. Не знаю, як в інших 
галузях, але в нас, музикантів, усе за-
лежить від того, на якого викладача по-
трапиш. А хороші викладачі є і тут, і на 
батьківщині. В Україні, на моє особисте 
переконання, проблема полягає в тому, 
що академічне середовище з величезним 
спротивом сприймає щось нове, воліючи 
роками спокійно сидіти у своєму тихому 
болоті.

Коли йдеться про навчання, є різни-
ця, перш за все в організації навчального 
процесу і, звичайно, в тому, що в Поль-
щі немає всюдисущої в Україні корупції. 
Але не можна казати, що в Україні все 

погано, а тут добре, чи навпаки. Всюди є 
хороші викладачі й хороші студенти. Зре-
штою, про те яскраво свідчить величезна 
кількість українців, які роблять світову 
кар’єру.

Де простіше зробити кар’єру – в 
Польщі чи в Україні?

Напевно, все-таки в Польщі, яка є 
більш відкритою до світу. Спів, музи-
ка – це річ індивідуальна. Людина, яка 
цим займається професійно, повинна по-
стійно розвиватися. А для розвитку дуже 
важливо не почуватися обмеженим кор-
донами чи бюрократичними законами. 
Тут якщо почуєш, що є десь хороший ви-
кладач, скажімо, в Італії чи Німеччині, – 
збираєш гроші, пакуєш валізи і їдеш до 
нього. А в Україні починаєш думати, як 
отримати запрошення, візу, купу дозво-
лів. Поки все позбираєш, то часом руки 
опустяться від безсилля.

Чи були проблеми з акліматизацією 
в Польщі?

Не було. Напевно, тому що я мав аклі-
матизацію протягом чотирьох років, коли 
їздив до Ґданська на концерти. Завдяки 
цьому встиг більш-менш вивчити мову, а 
якоїсь великої ментальної різниці не ба-
чив. Пощастило також знайти хороших 
знайомих, які  допомогли розібратися з 
непростими справами легалізації побу-
ту в Польщі. В Ґданську дуже добре діє 
українське товариство, отже ми швидко 
віднайшлися. А в Білостоці вже не було 
жодних проблем.

Чи важко бути українцем у Польщі, 
зберігати свою мову, традиції?

Якраз у музичному середовищі немає 
жодної проблеми, тому що воно багато-
національне, багатокультурне. Тут нам 
пощастило. Напевно, людям, які пра-
цюють в інших галузях, буває набагато 
важче. Ми особисто ніколи не стикали-
ся з якимсь негативом; ніхто не акцен-
тує увагу на тому, що ми іноземці. Бути 
українцем у Польщі легко, варто тільки 
пам’ятати про те, що коли ти поважаєш 
інших, то поважатимуть і тебе.

Чи думаєте повернутися в Україну?
Наразі ні, хоча в майбутньому напев-

но це питання повстане. Дуже хочеться 
вірити, що прийде час, коли перестануть 
існувати кордони й обмеження... ■

Розмовляла 
Людмила ЛАБОВИЧ

«Ніхто не акцентує увагу на тому, що ми іноземці»
 

Розмова зі співаком Тарасом Кузьмичем

Тарас Кузьмич – співак-соліст 
(баритон) Підляської опери та фі-
лармонії в Білостоці. Народився 
в Іванкові в Україні. Закінчив 
Львівську національну музичну 
академію ім. М. Лисенка і Му-
зичну академію ім. С. Монюшки 
в Ґданську. Виступає на сценах 
Польщі та України. У Білостоці 
проживає з дружиною Яриною, 
яка співає в хорі філармонії, та 
2,5-річним сином Олександром.

▲ Подружжя Кузьмичів під час новорічної 
«Маланки» в Білостоці, 2013 р. 
Фото Л. Лабович
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орма, у якій іноземець може 
вести господарську діяльність у Польщі, 
залежить від його статусу, тобто підста-
ви перебування на території країни. Де-
які групи іноземців можуть розпочати та 
здійснювати господарську діяльність на 
тих самих засадах, що й польські грома-
дяни, тобто в будь-якій передбаченій за-
конодавством формі. Натомість інші гру-
пи – лише на чітко визначених законом 
принципах. Тому, якщо ви хочете відкри-
ти в Польщі свій бізнес, першим кроком 
має бути встановлення того, у якій саме 
формі можете це зробити. 

Якщо ви маєте одну із підстав для 
перебування на території Польщі або 
один із документів, що наведені в пе-
реліку нижче, можете розпочинати і 
здійснювати господарську діяльність 
на тих самих принципах, що й польські 
громадяни:

● дозвіл на постійне перебування;
● дозвіл на перебування довготерміно-

вого резидента Європейського Союзу;
● статус біженця;
● додатковий захист;
● згода на перебування з гуманітарних 

причин;
● згода на толероване перебування;
● дозвіл на тимчасове перебування, 

наданий у зв’язку з такими обставинами:
 початком або продовженням стаці-

онарного навчання в вищому навчально-
му закладі або навчання в аспірантурі в 
Польщі (ст. 144 Закону «Про іноземців»),

 возз’єднання сімей (ст. 159 абз. 1 За-
кону «Про іноземців»);

● дозвіл на тимчасове перебування 
з одночасним перебуванням у шлюбі, 
укладеному з громадянином Польщі, ко-
трий проживає в Польщі;

● дозвіл на тимчасове перебування з 
метою здійснення господарської діяль-
ності, наданий з огляду на продовження 
здійснюваної раніше господарської ді-
яльності на підставі внесення до Цен-
трального реєстру і інформації про гос-
подарську діяльність;

● тимчасовий захист;
● дійсна Карта поляка.

ВАЖЛИВО! Якщо підставою для 
перебування в Польщі є інший до-
кумент, якого немає в наведеному 
вище списку, ви можете розпочати 
та здійснювати господарську діяль-
ність на території Польщі виключно 
у формі командитного товариства, 
командитно-акціонерного товари-
ства, товариства з обмеженою відпо-
відальністю або акціонерного товари-
ства. Ви також можете у такі товари-
ства вступати, оформляти на себе або 
купувати паї чи акції.

Щоб розпочати діяльність у формі то-
вариства, слід пройти кілька етапів, які 
продемонструємо на прикладі товариства 
з обмеженою відповідальністю, оскільки 
на практиці іноземці частіше за все при-
ймають рішення про відкриття та здій-
снення господарської діяльності саме в 
такій формі.

Крок 1: підписання договору товари-
ства (акціонерного договору), який у да-
ному випадку мусить бути оформлений 
у формі нотаріального акта (нотаріально 
посвідчений договір). Отже, ви повинні 

звернутися до нотаріуса (ціна підготовки 
документа для товариства зі статутним 
капіталом 5 000 злотих становить близь-
ко 230 злотих, з випискою з договору і по-
датком включно).

Крок 2: внесення вкладів з метою фор-
мування статутного капіталу, мінімаль-
ний розмір якого становить 5 000 злотих.

Крок 3: вибори органів товариства, 
тобто правління, наглядової ради або ре-
візійної комісії, якщо це вимагається по-
ложеннями законодавства або договору 
товариства.

Крок 4: реєстрація товариства в реє-
стрі підприємців Державного судового 
реєстру (польська абревіатура – KRS). 
З цією метою слід заповнити відповідні 
офіційні формуляри: KRS-W3, KRS-WE, 
KRS-WK, KRS-WM (їх можна роздруку-
вати з сайту: https://bip.ms.gov.pl). 

Додатково, крім вищезазначених 
формулярів, слід додати:

● заяву про присвоєння ідентифіка-
ційного податкового номера ІПН (поль-
ська абревіатура – NIP, формуляр NIP 2), 
ідентифікаційну заяву до Статистичного 
управління про присвоєння номера в На-
ціональному офіційному реєстрі суб’єктів 
національного господарства (польська 
абревіатура – REGON, формуляр RG-1), а 
також заяву платника внесків до Держав-
ної страхової компанії (польська абревіа-
тура – ZUS) за умови, що товариство має 
намір від початку своєї діяльності прийма-
ти на роботу працівників, або декларацію 
про те, що товариство не має працівників;

● підтвердження сплати збору/опла-
ти (судовий збір за внесення до реєстру 
становить 500 злотих, оплата за розмі-
щення оголошення в «Судовому і госпо-
дарському моніторі» (Monitor Sądowy i 
Gospodarczy) – 100 злотих);

● договір товариства – 2 екземпляри;
● список акціонерів, в якому слід вка-

зати імена та прізвища або назву кожного 
акціонера, а також кількість і номінальну 
вартість його паїв; 

● список із переліком прізвищ, імен та 
адрес членів правління. Якщо обрані на-
глядова рада й ревізійна комісія, то дода-
ється список із переліком імен та прізвищ 
членів цих органів товариства. Також 
офіційно завірені підписи осіб, які мають 
право (уповноваження) представляти то-
вариство (членів правління);

● заяву всіх членів правління про те, 
що вклади з метою формування статут-
ного капіталу були внесені всіма акціоне-
рами повністю;

● договір оренди/найму приміщен-
ня або інший документ, що підтверджує 
право на приміщення, в якому знаходить-
ся офіс товариства (місцезнаходження то-
вариства) – 2 екземпляри.

Підприємницька діяльність у Польщі

▲ Фото: pixabay.com
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Ф
інансову підтримку може 

одержати іноземець, який протягом трьох 
місяців із моменту отримання дозволу на 
постійне проживання в Польщі (карти 
постійного перебування (karty stałego 
pobytu) на підставі Карти поляка, складе 
відповідну заяву на ім’я воєводи. Матері-
альну допомогу можна буде використати 
для облаштування побуту та на щоденні 
потреби іноземця, його дружини/чолові-
ка, а також неповнолітніх дітей, які спіль-
но проживають на території Польщі. 
Іноземці також не сплачують коштів за 
подання заяви та отримання дозволу на 
постійне проживання, але для отриман-
ня фінансової допомоги потрібно внести 
оплату в розмірі 10 злотих.

Матеріальна допомога надається на 
термін до дев’яти місяців у розмірі:

Протягом перших трьох місяців:
■ 50% від розміру мінімальної заробіт-

ної плати, встановленої у рік складання 
заяви для іноземця та його дружини/чо-
ловіка;

■ 50% від цієї суми на кожну неповно-
літню дитину, що перебуває під батьків-
ською опікою заявника або його дружи-
ни/чоловіка.

Від 4 до 9 місяців:
■ 60% відповідно.
Рішення про надання матеріальної 

допомоги видає воєвода, але виплати 
здійснює староста, відповідно до місця 
проживання іноземця. Виплати надходи-
тимуть щомісяця готівкою або ж на бан-
ківський рахунок, який заявник подасть 
у своєму клопотанні. У випадку зміни 
місця проживання іноземця або членів 
його родини виплати так само здійснюва-
тимуться старостами, відповідно до при-
йнятого воєводою рішення.

Заяву з документами можна пода-
ти особисто або ж надіслати поштою за 
адресами:

Управління у справах іноземців
вул. Marszałkowska 3/5, 
віконечка 10–11, 
понеділок: 1000–1730, 
вівторок, четвер, п’ятниця: 800–1500, 
середа – неприйомний день.
Відділ Мазовецького воєводського
управління в Радомі
вул. Żeromskiego 53, ІІ поверх, каб. 261, 
понеділок: 800–1730, 
вівторок–п’ятниця: 800–1530.
Заяву на отримання фінансової допо-

моги також можна особисто подати разом 
із документами на отримання дозволу на 
постійне проживання на підставі Карти 
поляка, але тільки за попереднім теле-
фонним записом на конкретний день 
та годину або ж у відділі Мазовецько-
го воєводського управління в Радомі 
за номером +48 (22) 695 67 71. Або на-

діслати електронного листа на адресу 
wniosek@mazowieckie.pl, в якому необ-
хідно зазначити номер телефону з про-
ханням сконтактуватися з метою подання 
заяви.

Адреси складання заяв

Biuro podawcze
вул. Marszałkowska 3/5, віконечко 8, 
понеділок: 1000–1730, 
вівторок, четвер, п’ятниця: 800–1500, 
середа – неприйомний день.
Пункт прийому кореспонденції
пл. Bankowy 3/5, вхід B, кабінет 39, 
від понеділка до п’ятниці з 800 до 1600.
Відділ Мазовецького воєводського
управління в Цехануві
вул. 17 Stycznia 7, кабінет 10.
Відділ Мазовецького воєводського 
управління в Плоцьку
вул. 3 Maja 16, кабінет 10.
Відділ Мазовецького воєводського 
управління в Седльцях
вул. Piłsudskiego 38, кабінет 14.
Відділ Мазовецького воєводського
управління в Остроленці
вул. Gorbatowa 15, кабінет 46B.
Години роботи у відділах:
понеділок з 1000 до 1730, 
вівторок–п’ятниця з 800 до 1530.
Документи, подані до подавчого бюро 

та в пункті прийому кореспонденції, не 
будуть перевірені та звірені з оригіна-
лом.

Поштова адреса:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie 
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5,
00-624 Warszawa.

Зміни в законі про Карту поляка: як отримати фінансову допомогу
Іноземці, які мають Карту поля-
ка, можуть подати заяву на отри-
мання фінансової допомоги на 
час влаштування свого прожи-
вання в Польщі. Рішення про її 
надання приймає воєвода, йдеть-
ся у повідомленні на інформа-
ційному порталі mazowieckie.pl.
Заяви приймаються з 1 січня 2017 
року в Управлінні у справах іно-
земців Мазовецького воєводства. 
Крім цього, в повідомленні наго-
лошується, що в січні ще є вільні 
терміни для подання такого кло-
потання.

Формуляри з усіма іншими необхідни-
ми (передбаченими вимогами) документа-
ми слід подати до районного суду в межах 
територіальної юрисдикції суду (відповід-
но до місцезнаходження товариства) впро-
довж 6 місяців з дня підписання угоди. 

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю та командитне товариство можна 
зареєструвати через Інтернет, у так зва-
ному режимі «S24». У такому випадку 
договір товариства укладається з вико-
ристанням доступного в Інтернеті зразка 
договору, а нотаріальне посвідчення до-
говору (оформлення у формі нотаріаль-
ного акта) не вимагається. Подання заяви 
на реєстрацію товариства в реєстрі під-
приємців Державного судового реєстру 

також здійснюється через Інтернет. Суд, 
який займається реєстрацією суб’єктів 
господарської діяльності, розглядає заяву 
впродовж одного дня з дати її надходжен-
ня – звідси абревіатура «S24». Після отри-
мання підтвердження внесення до реє-
стру потрібно зареєструвати товариство 
в податковій адміністрації (формуляр за-
яви на отримання ідентифікаційного по-
даткового номера NIP-2), статистичному 
управлінні (формуляр заяви про внесен-
ня до Національного офіційного реєстру 
суб’єктів національного господарства 
RG-1), а також, за необхідності, написа-
ти заяву платника внесків до Державної 
страхової компанії (польська абревіату-
ра – ZUS, формуляр ZUS ZPA).  

Реєстрацію товариства можна здійсни-
ти на інтернет-сторінці 
https://ems.ms.gov.pl/. 

УВАГА! Перш ніж розпочати госпо-
дарську діяльність у Польщі, перевір-
те – у якій саме формі ви маєте право 
її здійснювати. Початок діяльності, що 
не відповідатиме положенням чинного 
законодавства, може стати причиною  
постановлення щодо вас рішення під 
назвою «зобов’язання до повернення» 
(видворення з країни), наслідком яко-
го є заборона в’їзду на територію Поль-
щі (або на територію Польщі та інших 
країн Шенгенської зони) на строк від 
1 до 3 років.

Оксана ДЕНИСЮК
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Від лікарів, кулінарів, журна-
лістів часто можна почути, що про 
свою професію вони мріяли з дитин-
ства. Керування бюро ритуальних 
послуг важко назвати омріяною по-
садою. Як Ви прийшли у цей бізнес?

Якраз у дитинстві я боявся по-
хорону й усього, що з ним пов’язано. 
Коли став дорослим, одружився, ми з 
жінкою поїхали до Італії підзаробити 

грошей. Власне там, на півдні Європи, 
я побачив похорон абсолютно іншого 
типу: багатий, урочистий, з великою 
увагою до деталей – катафалк, труна, 
підготовлене красиве тіло. Це був 2002 
рік, в Україні такого тоді й близько не 
було. Пропрацювавши в Італії 4 роки, 
ми повернулися до Хмельницького з 
ідеєю відкрити бюро ритуальних по-
слуг, яке б допомагало людям не про-
сто поховати небіжчика, а зробити 
красиву церемонію прощання з доро-
гою людиною. Гроші в людей уже по-
чали з’являтися, а ніша на ринку була 
незаповнена.

І як в Україні пішов похоронний 
бізнес?

Почали з того, що купили катафалк 
фірми Mercedes. Десять років тому це 
було щось – тільки Київ, Одеса чи 
Львів могли похвалитися чимось по-
дібним. Люди з часом почали питати – 
чи копаємо могили, робимо поминки, 
чи можемо допомогти з документами? 
Ми швидко зрозуміли, що, крім по-
треби в гідному, естетичному похоро-
ні, люди прагнуть отримати послуги 
за принципом «одного вікна» – коли 

всі справи можна залагодити в одному 
місці. Щось робили самі, часом кон-
тактували з посередниками. Але ми 
показали клієнтам, що можна прийти 
до нашого офісу, принести документи 
на померлого, а решту зробимо ми.

Ви раціонально обрали нішу на 
ринку, але залишається емоційний 
аспект роботи – власники фірм ри-
туальних послуг зустрічаються з 
людьми у найгірший день їхнього 
життя, коли йде хтось із родини чи 
друзів. Чи не боялися, що не поради-
те собі з чужим смутком?

Це важко і до цього не можна звик-
нути. Але це не єдині емоції, які маєш 
у цій роботі. Люди надзвичайно вдяч-
ні, коли в такий сумний день вони мо-
жуть не хвилюватися через проблеми 
з логістикою чи документами. Мені 
після похорону часто дзвонять із по-
дякою, пишуть у соціальних мережах. 
Мабуть, найбільш вдячні саме ті, чиї 
рідні померли за кордоном, а наша 
фірма опікується перевезенням тіла 
до України. Бо в перші хвилі україн-
цям здається: якщо родич помер десь 
за кордоном, то нічого зробити не 

▲ Тетяна та Олег Мілінські. Фото з архіву Мілінських.

Олег Мілінський: «В Італії на похороні плачуть самі українці»
В українському суспільстві роз-
мов про смерть уникають. Нато-
мість директор фірми «Фунера-
лія» Олег Мілінський не тільки 
спокійно говорить на тему по-
ховань, але й може фахово по-
яснити, як вибрати домовину чи 
перевезти тіло з Португалії. Біз-
несмен із Хмельницького, який 
поставив собі за мету допомага-
ти людям гідно попрощатися з 
близькими, два роки тому пере-
брався з родиною до Варшави і 
тепер розвиває мережу міжна-
родних перевезень померлих.
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можна, а якщо можна – то за шалені 
кошти. Коли ж вони бачать, що робо-
та оперативно виконується, що вони 
можуть поховати члена родини вдома, 
їхня вдячність компенсує всі негатив-
ні аспекти праці.

Коли прийшло рішення розшири-
ти бізнес із простого бюро ритуаль-
них послуг до міжнародних переве-
зень померлих?

Усе знову почалося з Італії. В 
якийсь момент люди все частіше по-
чали звертатися з проханням при-
везти тіло померлого родича звідти. 
Інші фірми відмовлялися, бо не знали, 
як це робиться. А я на заробітках ви-
вчив італійську, тому взявся за справу. 
Перші рази було важко: бувало, ми на-
віть тиждень проводили на місці, аби 
залагодити всі формальності. Але в 
результаті виконували бажання най-
ближчих.

Новий імпульс до розширення 
бізнесу з’явився останніми роками зі 
зростанням українських громад на 
Заході. У трагічній ситуації українці 
хочуть мати справу з кимось, кому до-
віряють. Та й ціна похорону відіграє 
не останню роль. Поляки сміються, а 
італійці взагалі не вірять, що весь по-
хорон може коштувати 100 євро.  

У мене є відчуття, що українці 
уникають теми смерті. Рідко хто 
пише заповіт, ще менше людей де-
тально проговорює з близькими, 
яким бачать свій похорон. Виїжджа-
ючи за кордон, воліють не купувати 
страховку, вважають, що нічого по-
ганого з ними не станеться. Це все, 
мабуть, впливає на поховальний 
ритуал.

На Заході, особливо в протестант-
ських країнах, люди часто планують 
свій похорон. Є навіть такий тип угод – 
попередній договір між особою та 
бюро ритуальних послуг. Мені зна-
йомий італієць показував у себе цілу 
шафу таких – старші люди підписали 
з його поховальною фірмою папери, де 
описано весь обряд, усі дрібниці, і вже 
внесли оплату. Родина тоді взагалі не 
має логістичних клопотів. В Україні ж 
люди живуть, наче цей сумний день 
не настане ніколи. На Заході важлива 
труна й важливе тіло, люди обирають 
гарну домовину, запрошують танато-
пластиків. Це основні грошові витра-
ти на похорон. Українці ж майже всі 
гроші віддають на поминки. Я це бачу 

на прикладі поховання героїв АТО: 
найдешевша труна, тіло непідготовле-
не, зате поминки на все село. Для Єв-
ропи це нонсенс.

Є ще одна різниця між західним та 
українським похороном. Ті ж італійці 
під час церемонії, і в церкві, і на цвин-
тарі, майже не плачуть – це вважа-
ється недоречним. Зате українці, які 
навіть випадково опиняються поряд, 
починають плакати за тим померлим 
італійцем. Додаткового драматизму 
українському похорону додають за-
бобони. Українці закривають двері за 
небіжчиком, перегортають стільці, на 
яких стояла домовина, кидають ніж на 
підлогу, не провітрюють у хаті кілька 
днів... Причому Православна церква, 
особливо Московського патріархату, 
це підтримує! Доходить до того, що 
батюшки на цвинтарі починають керу-
вати нашими працівниками: те можна, 
те не можна. Здається, священники ча-
сом спеціально накручують людей.

Людина помирає за кордоном, 
труну з померлим треба перевезти в 
Україну. Як далі виглядає справа?

До нас звертається, як правило, той, 
хто буде оплачувати перевезення. Або 
родич, або працедавець, або страхова 
компанія – теоретично, всі власники 
шенгенських віз мусять мати стра-
ховку, яка покриє кошти перевезення 
тіла у випадку смерті. Хоча не з усі-
ма українськими страховими вдаєть-
ся без проблем співпрацювати в цій 
ситуації. Далі ми беремо доручення 
на виконання робіт, ніякої оплати за-
здалегідь. У нас діє та сама система 
«одного вікна»: ми оформлюємо сві-
доцтво про смерть, дозвіл на переве-
зення тіла, організовуємо транспорт, 
перевезення через кордон, якщо тре-
ба – пізніше також похорон чи крема-
цію в Україні. Тільки потім клієнти з 
нами розраховуються.

Якщо знаєш процедури і маєш від-
повідний транспорт, вивезти тіло з 
ЄС – не проблема. Звісно, є нюанси: 
італійці, наприклад, захищають свій 
ринок, тому без партнерства з місце-
вим бюро не можна завершити про-
цедуру репатріації тіла. Але загалом, 
чим більш демократична країна – тим 
легше з нею працювати. А от вивезти 
іноземця з України дуже важко. Навіть 
якщо щось прописано в законі, укра-
їнська міліція та прокуратура будуть 
усіляко чинити опір: вимагають кон-
сула, приїзду родини... У Європі, якщо 

маєш ліцензію поховального бюро, всі 
це шанують.

Усе частіше з України емігрують 
не окремі люди, а цілі родини. Такі 
сім’ї воліють засновувати сімейний 
некрополь на новому місці чи все 
одно хочуть робити похорон на землі 
пращурів?

У Польщі я ніколи не чув, аби хо-
вали когось із українських мігрантів. 
А от в Італії це доволі часто буває. Пер-
ше покоління ще хоче бути похованим 
вдома, а от друге вже вкорінюється по-
вністю, навіть у такому вимірі. В поля-
ків є ще цікавіша особливість: якщо вся 
родина, батьки та діти, виїжджають за 
кордон, то вони починають із Польщі 
ексгумувати своїх родичів і перевози-
ти туди. Це називається повністю розі-
рвати зв’язки з батьківщиною.

Що Ви робите в ситуації, якщо 
з проханням про перевезення тіла 
звертається родина, яка не може по-
вністю оплатити послуги фірми?

Моя позиція така – якщо украї-
нець помер за кордоном і його роди-
на хоче поховати його вдома, то не 
можна дозволити, аби гроші стали 
цьому на заваді. Єдина різниця між 
клієнтом, який в стані одразу опла-
тити замовлення, і тим, який має 
частину суми, – це час очікування. 
Тоді ми не їдемо окремо за тілом, а 
чекаємо на інше замовлення й пе-
ревозимо домовини разом. У нас є 
машини навіть на чотири тіла, тож 
це абсолютно реально. Між іншим, 
кордон катафалк проходить набагато 
швидше від звичайного транспорту. 
Жінка часом жартує, що без небіж-
чика додому їздити не хоче.

До речі, про жарти: є стереотип, 
що люди в бюро ритуальних послуг 
полюбляють чорний гумор. Під-
тверджуєте?

Усі похоронщики, кого я знаю, 
дуже веселі по життю люди, бо в них 
немає іншого вибору. Патологоанато-
ми сумні є, але в нашому бізнесі ми 
все-таки маємо контакт також із жи-
вими, отже мусимо триматися. Коли 
я приїжджаю до друга в Україні, у 
нього теж поховальне бюро, то він 
на питання «як справи?» говорить: 
«Олег, у нас сьогодні акція – заглянь 
під кришечку». ■

Розмовляла
Олена БАБАКОВА
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К О Н Ц Е Р Т И 

► Концерт українсько-польського 
гурту «Dagadana»
12 березня, 1900.
Варшава, вул. 11 listopada 22,
клуб «Hydrozagadka» (район Прага).
«DAGADANA» вже протягом 8 років 
досконало поєднує елементи укра-
їнської і польської культури за допо-
могою джазу, електроніки чи world 
music. Цього разу гурт повертається 
до дещо забутої народної музики. На 
концерті звучатимуть народні пісні з 
різних регіонів Польщі й України. 
Попередній продаж квитків: 30 зло-
тих.
У день концерту: 40 злотих.
Квитки можна придбати через Ін-
тернет або в стаціонарних пунктах 
продажу (наприклад, у книгарнях 
«Empik»).

► Концерт ансамблю «Верховина»
19 березеня, 1800.
Варшава, вул. Emilii Plater 9/11,  
Przestrzeń Prywatna.
Ансамбль діє від 1991 року і творить 
музику з теренів Лемківщини та Укра-
їни. Колись учасники виконували 
пісні під акомпанемент, останнім ча-
сом сконцентрувалися лише на співі. 
Голоси  виконавців гармонійно пере-
плітаються та створюють неймовірне 
звучання.
Вхід: 20 злотих.

► Концерт Стінга
27 березня, 1700.
Варшава, вул. Łazienkowska 6A,
Torwar.
До столиці Польщі вкотре завітає 
легендарний Стінг. Цього разу спі-
вак їде у світовий тур з підтримкою 
свого нового поп-рокового альбому 
«57th & 9th».
Ціна квитів: від 349 злотих.

► Концерт народного балету Грузії 
«Sukhishvili»
28 березня, 1900.
Варшава, вул. Łazienkowska 6A, 
Torwar.

Уже не вперше до Польщі поверта-
ється унікальне танцювальне шоу: 
100 танцюристів і оркестр на одній 
сцені. За історію свого існування ба-
лет вирушав у 250 турів, відвідав 
5 континентів і 90 країн. Загалом від-
булося 12 500 концертів.  
«Sukhishvili» також виступить у бе-
резні в інших містах Польщі:
27 березня, 1900, Білосток, Opera i Fil-
harmonia Podlaska;
29 березня, 1900, Торунь, CKK «Jordan-
ki»;
30 березня 1900, Щецин, Azoty Arena;
31 березня 1900, Ґданськ/Сопот, ERGO 
ARENA.
Квитки на концерти: від 90 злотих.

К О Р И С Н І  Я Р М А Р К И

► 20 Targi Beaty Forum 2017 
(Виставковий ярмарок краси 2017)
11–12 березня.
Варшава, вул. Marsa 56c, Centrum Tar-
gowo-Kongresowe MT Polska.
Ярмарок BEAUTY FORUM насам-
перед скерований до професіоналів 
косметичної сфери. Подія має бізнесо-
вий та освітній характер. Щороку тут 
презентуються найновіші косметичні 
бренди та найцікавіші продукти та 
процедури.
Попередній продаж квитків: 1 день – 
22,50 злотих, 2 дні – 36 злотих. 
В касі під час ярмарку: 1 день – 27 зло-
тих, 2 дні – 44 злотих. 

► Największe targi pracy, praktyk – 
Warszawa Absolvent Talent Days 
(Найбільший ярмарок роботи, прак-
тик – Варшава Absolvent Talent 
Days)
16 березеня, 1000–1700.
Варшава, ал. Ks. J. Poniatowskiego 1, 
PGE Narodowy.
Ярмарок створено для студентів та ви-
пускників, що шукають роботу. Також 
для молодих людей, які хочуть дізна-
тися про таємниці успішної рекрутації 
та довідатись, які саме вміння потрібні 
для успішної кар’єри.
На сайті: www.talentdays.pl можна 
отримати безкоштовний квиток для 
участі.
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Кулінарна сторінка

Кілька моїх читачів запитали мене, 
чому я так мало приділяю уваги таким 
стравам, які в Польщі загалом називають 
«garmażerka» та які найчастіше гостю-
ють на столах поляків. І нічого я краще 
не вигадав, як відповісти, що просто не 
знаю, як дослівно перекласти це слово 
українською. І дійсно – ми не маємо та-
кого поняття. З дитинства пригадалося, 
що страви, які підпадають під це понят-
тя, продавалися в радянських магазинах 
«Кулінарія». І якось так співпало, що 
більшість із них починаються на літеру 
«К» – може, тому що в їх основі часто 
лежить картопля. От їх приготуванням 
ми й займемося, тим більше починається 
піст і вони будуть дуже на часі. 

Про білостоцькі крокети з грибами 
ми вже з вами розмовляли, а розповідати 
українцям про вареники  – це нонсенс. З 
Підляшшя походять картачі (відчува-
ється сусідство Литви, де їх називають 
«cepelinai»). Найправильніші роблять 
із м’ясом, а на піст м’ясний фарш мож-
на замінити сочевицею або сочевичним 
фаршем із цибулькою, грибами та/або ка-
пустою; в Литві є ще опція з солоним си-
ром і зеленню). 2 ст. л. перекрученого на 
м’ясорубці сала розтопити на сковороді 
та підсмажити на ньому 2 дрібно поріза-
ні середні цибулини та зубчик часнику. 
В мисці змішати 500 г свинячого фаршу, 
250 г яловичого та 1 яйце, додати підсма-
жені цибулю з часником, добре вимішати. 
1,5 кг картоплі потерти (як на деруни) та 
витиснути з неї рідину через марлю або 
капронове сито. Рідину не виливати – за-
чекати, поки осяде крохмаль. Інші 500 г 
картоплі добре б заздалегідь відварити в 
мундирах, почистити та розтовкти в пюре. 
Змішати терту картоплю з картопляним 
пюре, обережно злити воду з-над крохма-
лю і додати його до картоплі. Замісити тіс-
то. Воно повинно бути досить тугим. Тісто 

скатати в ковбаску й порізати на шматки 
по 70–100 г. Шматочок розім’яти руками 
або розкатати товщиною 1 см, поклас-
ти фарш та заліпити човником, як зрази. 
Вкладати до підсоленого окропу, варити, 
поки вони не спливуть, і після цього ще 
15 хвилин. Підсмажити на сковороді коп-
чений шпик (boczek) з дрібно посіченою 
цибулькою.  Полити ними гарячі картачі 
та подати до столу. Втім як у Литві, так і 
на Підляшші дуже популярно холодні це-
пеліни/картачі обсмажити на смальці до 
золотистої скоринки, от тільки в Литві їх 
обсмажують цілими, а на Підляшші розрі-
заними вздовж на половинки, та подають 
зі сметаною, змішаною із дрібкою солі та 
свіжим кропом.

Клюски сілезькі. Не скажу, що я їх-
ній фанат, але часом роблю собі ці лег-
кі хмарки в густому грибному, сирно-
вершковому чи м’ясному соусі. А рецепт 
дуже простий. Беремо 1 кг холодної від-
вареної картоплі, товчемо, пропускаємо 
через м’ясорубку або мелемо в комбайні. 
Додаємо 250 г картопляного крохмалю 
(картопляної муки) та замішуємо тісто. 
Беремо шматочки завбільшки з волось-
кий горіх, робимо кульку, трошки її роз-
пластуємо на столі й пальцем робимо 
посередині дірку. Кидаємо в підсолений 
окріп і варимо хвилину-півтори. Вилов-
люємо та подаємо з соусами. Їсти відразу, 
бо холодні не такі. 

Копитка – згідно з енциклопедією, 
можуть бути головною стравою або гар-
ніром до інших страв (як наші галушки), 
зокрема до гуляшу або печені. Їх можна 
подавати з маслом, перекрученим часни-
ковим салом, шкварками, политі соусом 
(грибний, мисливський, бешамель) або з 
тушкованою капустою. Є й такі, хто їсть 
їх із цукром, корицею і медом. Тож, як і 
на клюски, чистимо, варимо, охолоджу-
ємо та товчемо 0,5 кг картоплі. Додаємо 
півсклянки пшеничного борошна, ложку 
з гіркою картопляного крохмалю, 1 яйце 
та дрібку солі. Добре місимо тісто й ро-
бимо з нього ковбаски 2–3 см завтовшки 

та притрушуємо мукою. Ріжемо їх діаго-
нальними надрізами, щоб виходили  ром-
би. Вкидаємо в киплячу підсолену воду з 
ложкою олії, а як копитка випливуть на 
поверхню, варимо їх іще 3 хвилини. 

Колдуни – це не дуби, що шепочуть в 
тумані, а пельмені з фаршем із сирого або 
вареного м’яса, яким теж приписують ли-
товські корені та які принципово подають 
у бульйоні або в польському барщику з 
квашених буряків. Хоча дехто їсть їх про-
сто зі шкварками або топленим маслом. 
Але це було б геть не цікаво, якби я вам 
розповідав про пельмені з бульйоном, бо 
майже всі, хто народився на схід від Поль-
щі, знають, що це таке, їли не раз із перчи-
ком, сметаною чи оцтом... Тому я для вас 
віднайшов дійсно польську стародавню 
зимово-весняну автентику, яка стане в 
нагоді в піст. Тож вітайте: колдуни з осе-
ледцем на рибному бульйоні з сущика 
(дрібної сушеної риби). Із 2 склянок муки, 
1 яйця, дрібки солі та близько 100 мл води 
замісити еластичне тісто. Для фаршу: 
жменю сушених грибів замочити на ніч в 
окропі, а потім відварити до м’якості в тій 
самій воді та порізати (можна взяти про-
сто 250 г печериць, дрібно порізати й під-
смажити, щоб випарувати зайву воду, але 
ми домовлялися про автентику, тому кра-
ще сушені лісові). Вимочити 2 філе соле-
ного оселедця (матіаси) 2–3 години, кіль-
каразово змінюючи воду. Посікти дрібно 
3 цибулини та підсмажити до прозорості 
на ложці олії, зняти з вогню й додати до 
неї гриби та порізаний дрібнесенькими 
кубиками оселедець, доправити сіллю та 
чорним перцем, вбити одне яйце та добре 
вимішати. Тісто розкатати товщиною 2–3 
мм, вирізати 100-мілілітровою склянкою 
(literatka) кола, покласти фарш та заліпи-
ти, як пельмені чи вушка (зручно це ро-
бити на столі виделкою). Варити в підсо-
леній воді 1 хвилину після їх спливання. 
Для бульйону: дрібну сушену рибу (десь 
150–200 г на 1,5–2 л води; в мене є окуні 
на цей випадок – і не чистяться, і їсти в 
сушених особливо нема що) цілою вкида-
ємо до окропу й варимо півгодини. Про-
ціджуємо бульйон через капронове сито 
або марлю. В товстостінній каструлі на 
ложці олії обсмажуємо дрібно порізану 
або потерту на грубу тертку чорну редьку 
та 4 зубчики часнику. Вливаємо бульйон 
та варимо 20–25 хвилин. Додаємо чорний 
перець, сушений кріп, петрушку та трош-
ки підсолюємо за потреби,  варимо ще 
2–3 хвилини. Згідно з автентичним ре-
цептом, треба додати при інтенсивному 
помішуванні одне збите яйце, але я цьо-
го не роблю. Розливаємо по полумисках, 
запускаємо туди плавати наші колдуни 
(4–5 на порцію) та прикрашаємо посіче-
ною зеленою цибулькою. 

Смачного!

«К» як Кулінарія
Юрій ГЕРАСИМЧУК

▲ Фото: pixabay.com
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