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В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головний редактор

Минув перший тур виборів президента України. У Польщі проголосувало 7799 україн-
ських громадян із 34 833 внесених у списки, що становить менше ¼ усіх зареєстрованих. 
А якщо поглянути на різні дані про кількість українців у цій країні – зокрема, згідно з до-
слідженням фірми «Selectivv», у Польщі в січні 2019 року був 1 млн 270 тисяч українців 
(дослідження на основі смартфонів), – тоді виходить, що це мізерна кількість. 

Питання, чому так мало громадян проголосувало в Польщі, з'явилися в соціальних 
мережах та у висловлюваннях українських політиків. Можна шукати різні причини такої 
ситуації, але варто подумати про доступ до виборчих дільниць для українських грома-
дян за кордоном. 

Якщо взяти Польщу, то тут діяли лише чотири виборчі дільниці. Більшості громадян, які не живуть у Варшаві, Лю-
бліні, Ґданську чи Кракові, треба добиратися сотні кілометрів до виборчої дільниці: вперше, щоб зареєструватися, 
а вдруге, щоб проголосувати. Для багатьох вартість такої подорожі перевищує фінансові можливості, а також не всі 
можуть звільнитися з роботи, щоб у робочий час поїхати зареєструватися. Подібна ситуація має місце в багатьох 
інших країнах. Тож готуючись до наступних виборів, українським політикам і держслужбовцям варто звернути на 
цей факт увагу й опрацювати систему електронного голосування. Така система вже діє в інших країнах, і нею змогли 
б скористатися не тільки громадяни України, які проживають за кордоном, але й люди, які фізично не можуть прийти 
на дільницю. 

У цьому номері читайте про результати голосування в першому турі в Польщі. Пам’ятайте, що другий тур 21 квітня 
2019 року припадає на католицький Великдень, тож подбайте, щоб вас внесли до списків на тій виборчій дільниці, 
де ви голосуватимете. 

Наше видання планує вести репортаж про голосування в Польщі. Слідкуйте за порталом www.naszwybir.pl та на-
шою сторінкою у Facebook.

Як і в кожному номері, я прошу вас про підтримку нашого видання. Ми й надалі хочемо друкувати для вас корисну 
й потрібну інформацію, і щоб «Наш вибір» залишався безкоштовним. Аби ми могли й далі видавати його, просимо вас 
подарувати нам 1% свого податку. Для цього потрібно вписати у формуляр наступне:

KRS: 0000507234

Обов’язково вкажіть призначення платежу (сel szczegółowy): 5498 Nasz Wybór

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

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

Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!
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Оподаткуванню в Польщі підлягають не 
тільки польські громадяни, а й іноземці. 
Обсяг оподаткування залежить від того, 
чи отримують вони так звану «податкову 
резиденцію» в державі. Однак незалежно 
від статусу перебування, доходи за роботу, 
яку іноземці виконують на території Поль-
щі, в будь-якому випадку будуть підлягати 
оподаткуванню в цій державі.

Здебільшого доходи, зокрема ті, які фі-
зична особа отримує на підставі трудового 
договору, договору підряду чи договору 
про надання послуг, протягом року випла-
чуються роботодавцем або замовником, 
який працює як так званий платник і ви-
плачує внески на РІТ до податкової. Не-
залежно від вищесказаного, у більшості 
випадків після закінчення року кожна фі-
зична особа мусить самостійно розрахува-
ти свій податок РІТ за останній рік і подати 
податкову декларацію.

ТЕРМІН СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВИХ 
ДЕКЛАРАЦІЙ

Термін складання більшості податкових 
декларацій за 2018 рік закінчується 30 квіт-
ня 2019 року. Основним типом декларації, 
яку складають більшість платників подат-
ків, є РІТ-37 – цей формуляр використо-
вується, якщо протягом року дохід був 
отриманий від польського платника, тобто 
доходи з договору про роботу, договору 
підряду чи договору про надання послуг 
тощо.

Якщо платник податків отримував дохо-
ди з інших джерел, властивим може бути 
інший тип декларації. Наприклад, РІТ-36 – 
формуляр, який використовується, якщо 
крім вищезазначених доходів доходи над-

ходили не від польського платника (тобто 
польського працедавця чи замовника). На-
приклад: доходи з економічної діяльності, 
найму нерухомості чи доходи з-за кор-
дону. У випадку наявності інших доходів 
обов’язковим є використання окремого 
формуляра.

Цьогоріч платників чекають великі змі-
ни, адже 1 січня 2019 року ввійшли в жит-
тя нормативні акти, згідно з якими Дер-
жавна податкова адміністрація (Krajowa 
Administracja Skarbowa – KAS) готуватиме 
для кожного платника податків річну по-
даткову декларацію (заздалегідь не треба 
буде надавати жодних додаткових заявок). 
Нові правила стосуватимуться декларацій 
за 2018 рік. Платник податків із 15 лютого 
може ознайомитися з декларацією, запро-
понованою адміністрацією, на податково-
му порталі. Така форма розрахунку перед-
бачає можливість подання індивідуальної 
декларації, спільної із чоловіком чи дружи-
ною, або як особа, яка сама виховує дитину.

Платник податків матиме можливість:
• перевірити/затвердити декларацію без 

змін,
• змінити/доповнити дані в декларації (на-

приклад, про право на пільгу),
• не прийняти декларацію й самостійно 

скласти розрахунок податку.
У випадку декларацій PIT-37 та PIT-38 

(це декларації для розрахунку доходу 
з приросту капіталу), якщо платник подат-
ків до 30 квітня не вчинить жодних дій, із 
закінченням цього терміну декларація, яку 
підготувала податкова адміністрація, буде 
прийнята автоматично та вважатиметься 
складеною.

Якщо особа була працевлаштована за 

трудовим договором, договором підряду чи 
договором надання послуг, роботодавець/
замовник повинен до кінця січня підготу-
вати інформацію PIT-11 за рік, що минув, 
та переказати у відповідне для платника 
податків податкове управління. Водночас 
до кінця лютого після закінчення даного 
року передати цей самий формуляр плат-
нику податків. PIT-11 містить суму доходу, 
кошти, що знижують суму доходу, податко-
ві платежі та внески на соціальне й медич-
не страхування, які зменшують податкову 
основу й податок. Згідно з інформацією, що 
міститься в PIT-11, фізична особа повинна 
розраховувати свій дохід у річній деклара-
ції (найчастіше це PIT-37). Дані з PIT-11 бу-
дуть використовуватися Державною подат-
ковою адміністрацією для автоматичного 
приготування декларації.

Податок PIT у Польщі, як правило, про-
гресивний, тобто чим більший маємо дохід, 
тим більшу ставку податку платимо. Став-
ки прогресивного податку становлять 18% 
для доходу до 85 520 злотих за рік і 32% – 
для суми, яка перевищує цю квоту.

КВОТА ДОХОДУ, ВІЛЬНОГО ВІД ПОДАТКУ
Існує квота доходу, вільного від подат-

ку, яка до кінця 2018 року становить 8000 
злотих за рік. Для тих, хто заробляє по-
над 8000 злотих, ця квота пропорційно 
зменшується (чим більшим був дохід даної 
особи, тим меншою є вільна від податку 
квота). У випадку осіб, які отримують опо-
даткований дохід 127 000 злотих і більше, 
усі їхні доходи будуть оподатковані (без 
вільної квоти). У 2019 році квота, вільна 
від податку, по відношенню до 2018 року не 
змінюватиметься.

тема номерa

ЯК РОЗРАХУВАТИ ПОДАТОК 
РІТ ЗА 2018 РІК

•   

• 
• 
•   

• 

(Продовження на стор. 6)

Податок на дохід для фізичних осіб (РІТ) є одним із найпоширеніших публічних зборів у Польщі. Кожен дохід 
фізичної особи оподатковується податком РІТ, якщо законодавчо не передбачено звільнення.
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лише однієї дитини пільга надається, якщо 
батьки отримали не більше 112 000 злотих 
за рік. Пільгами на дітей можна скориста-
тися навіть тоді, коли діти постійно про-
живають поза межами Польщі.

До інших належать, зокрема, пільги, 
пов’язані зі сплатою внесків на костел 
або благодійні організації, витратами 
на використання мережі Інтернет або 
з реабілітацій ною метою. Такі відраху-
вання лімітуються та вимагають відповід-
ної документації.

Кожен може також зазначити в подат-
ковій декларації благодійну організацію, 
на користь якої він хотів би переказати 
1% свого податку. Такі відрахування не 
пов’язані з додатковими витратами: части-
на податку, замість того щоб потрапити 
в бюд жет держави, буде перерахована на 
рахунок благодійної організації.

Необхідно скласти податкову деклара-
цію вчасно. У випадку запізнення (що, 
зрештою, повинно бути скасоване, якщо 
декларацію для платника податків склада-
тиме Державна податкова адміністрація) 
може бути накладено штраф. Якщо навіть 
ви потрапили в таку ситуацію, покарання 
можна уникнути, якщо якомога швидше 
скласти заяву, додати до неї так званий 
«czynny żal», тобто лист, у якому можна по-
слатися на незнання законів і добровільно 
зізнатись у недотриманні термінів.

Якщо з податкової декларації виникає 
«недоплата» податків, треба врегулювати 

це питання не пізніше 30 квітня після за-
кінчення року, заплативши визначену суму 
на рахунок відповідного податкового від-
ділу (Urzad Skarbowy). Якщо питання вре-
гульовується із запізненням, треба також 
враховувати суму із відсотками, які скла-
дають 8% на рік.

У разі «переплати» податкова повинна 
повернути відповідну суму протягом трьох 
місяців на банківський рахунок платника 
(якщо платник податків повідомив свій 
рахунок) або за посередництвом Польської 
пошти на адресу, зазначену в річній декла-
рації.

Якщо в декларації міститиметься помил-
ка, існує можливість її скоригувати й пов-
торно надіслати документ у податковий 
відділ.

Анастасія НАУМЧИК-ТУРЕЦЬКА, 
менеджер 

Майя ЗАБАВСЬКА,
старший менеджер

Deloitte Doradztwo Podatkowe 
Tokarski i Wspólnicy Sp. K.

Ви можете також подарувати 1% свого 
податку на благодійність. Щоб підтримати 
діяльність фонду «Наш вибір», необхідно 
вписати в податковий формуляр наступне: 
KRS: 0000507234 та призначення платежу 
(сel szczegółowy): 5498 Nasz Wybór.

Прогресивний податок платиться, зо-
крема, від доходів із трудового договору, 
договору підряду чи договору про надання 
послуг. У випадку інших джерел доходу – 
може регулюватись іншими ставками.

Доходи можна, як правило, знизити на 
суму їхнього отримання, яка по-різному 
встановлюється для різних типів доходу. 
Внески на соціальне та медичне страхуван-
ня, які сплачуються протягом року, дозво-
ляють знизити як підставу оподаткування 
(внески на соціальне страхування), так 
і сам податок (частина внесків на медичне 
страхування). Якщо протягом року у вас 
був польський роботодавець або замовник, 
то і кошти доходу, і квоти внесків будуть 
зафіксовані у PIT-11, який від нього отри-
маєте.

ВІДРАХУВАННЯ ТА ПІЛЬГИ
Крім цього, розраховуючи свої доходи, 

отримані протягом податкового року, плат-
ник податків може скористатися відраху-
ваннями та пільгами, які дозволять зни-
зити дохід чи податок. Найпопулярнішими 
є пільги на дитину. Якщо платник виховує 
одну або двох дітей, податок можна знизи-
ти на 1112,04 злотих на кожну дитину, на 
третю дитину сума пільги зросте до 2000,04 
злотих, а на четверту й наступних – до 2700 
злотих. Дитина мусить бути молодшою 18 
років або – якщо ще вчиться – менше 25 
років та не може отримувати доходи вище 
вільної квоти. У разі виховання платником 
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Прекорисний банківський рахунок 
у банку Pekao s.a.: зручно, вигідно – варто!

Жодних сумнівів не викликає той факт, 
що громадяни України на сьогоднішній 
день становлять найбільшу міграційну 
групу в Польщі. Серед них – як дорослі, які 
приїхали з метою заробітку, так і студенти. 
Багато з них планують залишитися в Поль-
щі на постійне проживання.

Необхідність пристосовуватися до но-
вих реалій життя, нової мови, нових пра-
вил та нових потреб повстала не лише 
перед самими українцями, але й перед 
польськими компаніями, насамперед – 
мобільними операторами, транспортними 
фірмами і, звісно, банками, які повинні йти 
назустріч своїм клієнтам та враховувати 
їхні потреби. 

У зв’язку з цим банки один за одним 
почали перекладати українською сторін-
ки своїх сайтів, запрошувати український 
персонал для обслуговування співвітчиз-
ників та впроваджувати гарячі лінії укра-
їнською мовою. Але Pekao S.A., один із 
найбільших банків Польщі, пішов далі 
й зробив виняткову пропозицію, щоб 
українці не відчували не лише мовних 
бар’єрів, але й отримали вигоду та задово-
лення від співпраці з ним. 

Отож, Pekao за відкриття Прекорисного 
рахунку (Konto Przekorzystne) до 30 квітня 
цього року дарує вам 100 злотих у подару-
нок у наступному після відкриття рахунку 
місяці. Цей рахунок є зручним та вигідним, 
тому що передбачає безкоштовне веден-
ня, обслуговування мультивалютної дебе-
тової картки, зняття готівки в банкоматах 
банку Pekao S.A. і два перших зняття го-
тівки в місяць в банкоматах інших банків 
у Польщі, а також зняття готівки в банко-
матах за кордоном і замовлення внутріш-
ніх переказів з ощадного рахунку (Konto 
Oszczędnościowe) на рахунок у мобільно-
му додатку PeoPay. 

Щоб користуватися цими перевагами 
рахунку Konto Przekorzystne, необхідно 
виконати одну просту умову: щомісячно 
одноразово поповнювати рахунок міні-
мум на 500 злотих і виконувати щонаймен-
ше одну безготівкову транзакцію карткою, 
яка прив’язана до рахункy, або за допомо-
гою мобільного додатку PeoPay. 

Але якщо вам менше 26 років, то мож-
ливостей ще більше: клієнти до цього віку 
можуть користуватися всіма перевагами, 
які надає рахунок Konto Przekorzystne, без 
жодних умов. Щоб отримати бонус 100 
злотих – достатньо просто відкрити раху-
нок до 30 квітня. 

Любите подорожувати? Тоді вигідним та 
корисним доповненням до вашого рахунку 
буде мультивалютна дебетова картка, яка 
є унікальним інструментом для здійснення 
платежів у Польщі та за кордоном. Одна 
картка містить доступ до п’яти валют – 
PLN, USD, EUR, GBP i CHF. Такий собі зруч-
ний і розумний гаманець, який під час ва-
шої подорожі сам ідентифікує, в країні якої 
валюти ви знаходитесь, і під час оплати зні-
ме саме ту валюту, яку потрібно, без жод-
ної конвертації. Від вас вимагається лише 
завчасно поповнити баланс платіжного ра-
хунку, до якого прив’язана мультивалютна 
дебетова картка, у валюті платежу. 

Як відкрити рахунок і що для цього по-
трібно українським громадянам? Це зовсім 
не складно і не вимагає багато документів 
та часу. Достатньо буде прийти в будь-яке 
відділення банку Pekao S.A., маючи при 
собі закордонний паспорт та чинну візу, 
карту перебування чи інший документ, 
який підтверджує ваше легальне перебу-
вання на території Польщі.

Якщо ви не досить добре володієте 
польською, можете перед візитом зате-
лефонувати за номером української гаря-
чої лінії Pekao S.A. 22 59122 20 і дізнатися, 
в яких саме відділеннях банку вас обслу-
жать українською мовою. 

Закрити рахунок також нескладно – це 
безкоштовна процедура, яку можна здійс-
нити в будь-якому відділенні банку.

Для відкриття рахунку банк надає всю 
необхідну документацію українською мо-
вою – тобто у вас буде можливість ознайо-
митися з усіма умовами та нюансами, перш 
ніж підписати угоду. Одразу у відділенні 

вам активують мобільний додаток PeoPay, 
який є частиною послуги онлайн-банкінгу 
Pekao24 і також вже функціонує в україн-
ській версії. 

Цей додаток користується надзвичай-
ним попитом – завдяки PeoPay можна лег-
ко й швидко отримати доступ до балансу 
рахунку, переказів та інших функцій послуг 
онлайн-банкінгу Pekao24. З цим додатком 
ви легко зробите переказ або онлайн-пла-
тіж відбитком пальця сумою до 200 злотих, 
зможете здійснювати безконтактні платежі 
в Польщі та за кордоном в USD, 
EUR, GBP i CHF (без конвер-
тації валюти), зняти го-
тівку в банкоматах 
Pekao S.A., а також 
здійснювати мит-
тєві безконтактні 
BLIK-платежі телефо-
ном. 

Після відкриття 
рахунку у відділенні, 
протягом 7 днів ви отри-
маєте банківську пластико-
ву картку поштою. 

Українцям, що живуть і пра-
цюють у Польщі, часто потрібна 
послуга переказів грошей в Украї-
ну для своїх рідних. Розуміючи ці потреби, 
банк пішов їм назустріч і запропонував 
акцію безкоштовних переказів в Україну 
в доларах та евро до 30 червня цього року. 
Переказ через банк є не тільки швидким, 
але й безпечним. 

Банк Pekao S.A. працює на польсько-
му ринку впродовж 90 років, переживши 
ІІ Світову війну, холодну війну, початко-
вий капіталізм і період трансформації та 
розвитку вільної Польщі. Саме цей банк 
першим упровадив у країні банкомат, 
один з найперших – кредитну картку, ви-
користання біометрії в банкінгу. Банк став 
своєрідним відображенням історії поль-
ського банкінгу, і власна репутація для 
нього є найціннішим активом. 

100 злотих у подарунок, безкоштовне обслуговування платіжного рахунку та мультивалютної дебетової картки, 
яка є бонусом до вашого рахунку, як унікальний інструмент для здійснення платежів у Польщі та за кордоном, 
договір українською мовою, швидкий доступ до балансу, – і це ще не всі переваги…
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Анета 
ПРИМАКА-ОНІШК

Міф, який поділив 
Польщу
Уже протягом декількох років, наприкінці січня для нас починається 
сумний час, який триває до середини березня. Це можна порівняти 
з ранами, які, здається, вже загоїлися, але й далі болять.

інець січня надовго закар-
бується в пам’яті право-
славних жителів Підлясько-
го воєводства. 29 січня 1946 

року підрозділ Національного військо-
вого об'єднання під командуванням Ро-
муальда Райса, знаного під псевдонімом 
«Бурий», увійшов до села Залешани. Пар-
тизани (сучасна польська влада називає 
їх проклятими воїнами, а місцеві жителі – 
бандитами) наказали мешканцям зібра-
тися в одному з будинків, потім закрили 
його й підпалили. Розпочався справжній 
кошмар, розстріли, незабаром горіло вже 
все село. Того дня тут загинули 16 людей. 
У наступні дні підрозділ Бурого спалив 
ще такі села: Вулка Вигоновська, Зане, 
Шпакі, Концовізна, розстрілював безпо-
радних людей, часто жінок і дітей. Також 
викрав фурманів – селян із довколишніх 
сіл, які за наказом комуни поїхали по 
дрова. Католиків звільнили, а от 30 пра-
вославних селян розстріляли.

Усього тут вбито 79 цивільних осіб 
(наймолодша жертва мала лише сім 
днів); всі вони були православними та 
вважалися білорусами. Інститут націо-
нальної пам'яті, який вивчає та доку-
ментує недавню історію Польщі, у 2005 
році постановив, що підрозділ Бурого 
в січні та лютому 1946 року вбивав жи-
телів Підляшшя лише тому, що вони 
були білорусами православної віри. Дії 
загону класифіковані як такі, що «сто-
суються злочину геноциду, які належать 
до категорії злочинів проти людства».

До недавнього часу річниця цих зло-
чинів відзначалася тихо. Сім'ї загиблих 
і тих, хто вижив, зустрічалися в рекон-
струйованих селах, на панахиді біля 
сільського хреста. Програми білоруської 
меншості проводили трансляції, з'яв-
лялися пам'ятні статті. Залешани стали 
символом. У багатьох інших православ-
них містах Білостока після війни хтось 
загинув від рук підпілля, тож це був час 
символічного трауру для нащадків ін-

ших жертв. За межі середовища «мен-
шості» ця інформація практично не 
виходила; ніхто, крім нього і жменьки 
спеціалістів-істориків, не знали про 
злочин. Коли я говорив про нього сво-
їм друзям у Варшаві кілька років тому, 
вони насправді не знали, вірити мені 
чи це була легенда мученицької націо-
нальності чи конфесійної меншини.

Однак кілька років тому в Польщі 
почав поширюватися міф про «прокля-
тих солдат». Цей термін був створений 
у 1993 році радикальною правою моло-
діжною групою для опису тих, хто не 
склав зброю після «визволення» Поль-
щі Радянським Союзом і встановлення 
тут комуністичної влади. Деякі істори-
ки критикували цей термін із самого 
початку як творіння політичне: різні 
групи з протилежними поглядами на 
майбутнє Польщі були вкинуті в один 
мішок, часто конфліктували одна з од-
ною і навіть воювали між собою. Вони 
також відмітили, що частина підпіль-
них військ у складних післявоєнних 
умовах швидко деморалізувалася та 
вчиняла злочини проти цивільного на-
селення, особливо національних мен-
шин: українців, білорусів, литовців та 
євреїв, які пережили Голокост.

Міф, придуманий радикальною пра-
вою молоддю, підтримала влада, осо-
бливо його прийняли правлячі нині 
партії, передусім «Закон і справедли-
вість». Одна з ідей її політики – «вста-
вання з колін». Найбільшими героями 
були «прокляті воїни», з яких зроблено – 
проти фактів – шляхетних лицарів, 
котрі боролися за свободу Польщі. 
І що цікаво – на п'єдестал почали воз-
носити постаті, найбільш обтяжені зло-
чинами проти національних меншин, 
серед яких і Бурий.

У Білостоцькому відділенні поль-
ського телебачення на річницю злочи-
ну в Залешанах звучать вихвалювання 
Ромуальда Райса «Бурого». А що під 

К 
час своєї «боротьби за вільну Польщу» 
було вбито випадкову білоруську дити-
ну, то чуємо – винні його батьки, які, 
безумовно, співпрацювали з комуніста-
ми. А жодні джерела не підтверджують 
це. На громадському телебаченні в ос-
танні роки подібні речі стали майже 
буденними.

Протягом чотирьох років, у лютому 
націоналістичний молодіжний ради-
кально-національний табір організо-
вує в Хайнувці марш на честь прокля-
тих, а в останні два роки – зокрема, на 
честь Ромуальда Райса «Бурого». До 
містечка, де мешкають нащадки по-
терпілих від його рук і ті, кому вдало-
ся вижити, приїжджають націоналісти 
й «шанувальники» з усієї Польщі, щоб 
пройтися центром міста та прокрича-
ти: «Бурий, Бурий – наш герой» і «ве-
лика католицька Польща». І це в місті, 
де живе переважно православне насе-
лення.

1 березня такі марші проходять че-
рез усі великі міста Польщі. Цього дня 
щороку, починаючи з 2011 року, свят-
кується Національний день проклятих 
солдатів. Окрім згаданих гасел, чути 
й інші націоналістичні, ксенофобські 
та антиміграційні заклики.

Жодне інше свято не розділило жи-
телів сьогоднішньої Польщі так сильно, 
як цей день проклятих солдатів. Деякі 
з тих, хто не погоджується з таким ба-
ченням Польщі, намагаються зупинити 
ці ненависні марші (хоча поліція жор-
стоко їх розганяє). Вони також при-
йшли на підтримку жителів Хайнувки 
під час ходи Націонал-радикального 
табору (ONR – пол.). За що я і громади 
меншин дуже їм вдячні. Ми відчуває-
мо, що не зовсім самотні, що поділ у су-
часній Польщі не відбувається за націо-
нально-конфесійними критеріями.

Після цих кількох років усі мої друзі 
у Варшаві знають, ким є Бурий. Проте 
це знання не дуже радує.
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Заклад соціального страхування Польщі (ZUS) у 2018 році порахував, що вже 
понад півмільйона іноземців сплачують страхові внески. Близько 75% платників – 
громадяни України. Щоправда, в останньому кварталі їхня кількість скоротилася, 
що змушує поляків хвилюватися, чи не залишають робітники зі Сходу ринок праці.

стягування оплат, дозволило фонду вперше 
за роки не брати урядову дотацію. 

Натомість цей позитивний ефект матиме 
лише короткотермінове значення. На зламі 
2018 та 2019 років кількість українців, які 
платять страхові внески, зменшилася на 
20 тис. Це можна пояснити сезонним змен-
шенням зайнятості, проте польські праце-
давці та експерти впевнені – український 
резервуар робочої сили вичерпується. Тим 
більше що Німеччина наприкінці 2018-го 
анонсувала лібералізацію умов працевлаш-
тування для представників технічних спе-
ціальностей із наступного року.

У самому Фонді соцстрахування визна-
ють: міграційні потоки з України стабілізува-
лися – різкого зростання кількості мігрантів 
не буде, натомість можлива зміна пропорції 
між тими, хто приїжджає до Польщі на тим-
часову роботу та хоче оселитися на довший 
час. Наразі дозволи на проживання в Поль-
щі має менше ніж 185 тис. українців, тоді як 
тільки декларацій на працевлаштування 
іноземців минулого року було видано по-
над 1,5 млн.

Як зазначив Павел Качмарчик, керівник 
Центру дослідження міграцій Варшавсько-
го університету, від польської влади зале-
жить, який вплив масова трудова міграція 
матиме на систему соціального страхуван-
ня. Так, у скандинавських країнах цей вплив 
був радше негативним, у США та Німеччині – 
неоднозначним, у Британії – позитивним. 
Щоправда, останнє не завадило Сполуче-
ному Королівству проголосувати за вихід із 
ЄС. У випадку українців фіскальний баланс 
міграції є позитивним, вони пропорційно 
багато сплачують до Фонду соцстрахування 
й мало отримують. Проте в довшій перспек-
тиві українська міграція принесе польській 
системі не тільки користі, а й витрати – че-
рез 30–40 років українським працівникам 
доведеться виплачувати пенсії.

Тому важливим елементом є інтеграція 
мігрантів – чим вищу соціально-профе-
сійну позицію вони будуть мати, тим вищі 
фіскальні внески генеруватимуть.

Олена БАБАКОВА

УКРАЇНЦІ РЯТУЮТЬ ПОЛЬСЬКУ ПЕНСІЙНУ 
СИСТЕМУ? НАДХОДЖЕННЯ ВІД НИХ – ЦЕ ПОНАД 
3% ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ СОЦСТРАХУВАННЯ

На фоні зростання економіки, рекорд-
но низького безробіття, старіння насе-
лення та скромних показників народжу-
ваності залучення іноземців до ринку 
праці вже кілька років є для Польщі кри-
тично важливим. Мігранти – це не тільки 
додаткові робочі руки, але й податки та 
внески до Фонду соціального страхуван-
ня. Останній є джерелом хронічного го-
ловного болю всіх польських урядів.

Інституція, котра займається випла-
тою декретних, допомоги з безробіття 
та втрати працездатності, а головне – 
пенсій, майже щороку потребує дотації 
з держбюджету. Покращити ситуацію 
мало піднесення пенсійного віку, але 
реформу партії «Громадянська платфор-
ма» у 2016 році скасував уряд «Права 
і справедливості». Так, у 2019-му дефіцит 
Фонду соціального страхування має ста-
новити 42 млрд злотих, а до 2023-го може 
зрости навіть до 77 млрд.

Запобігти такій ситуації повинне, зо-
крема, активне залучення мігрантів до 
сплати внесків. Цим спричинений тиск 
уряду на працедавців, аби замість цивіль-
но-правових короткотермінових догово-
рів підписували повноцінні трудові. Якщо 
у 2014 році іноземці становили менше 
ніж 1% платників, то в 2018-му їхня частка 
зросла до 3,5%.

Згідно з даними ZUS, наприкінці ве-
ресня 2018 року 533 тис. іноземців спла-
чували внески до Фонду соціального 
страхування. Серед них майже 426 тис. – 
громадяни України. Це в 16 разів більше 
українців, ніж було у 2008-му, та в 4 рази 
більше, ніж у 2015 році. На другому міс-
ці – білоруси (33 тис.), на третьому – в’єт-
намці (8 тис). При цьому вага українців 
серед усієї групи застрахованих інозем-
ців зростає – від 25% у 2008-му до майже 
75% минулого року.

52% зголошених українців працювали 
на підставі трудового договору, 47% – 
цивільно-правової угоди підряду. Май-
же дві третини застрахованих – чолові-

ки, найчастіше у віці 25–29 років. Місце 
проживання – столичне Мазовецьке воє-
водство, Нижньосілезьке на південному 
заході або Великопольське на заході кра-
їни.  

Беата Саморай-Харітонов із Закладу 
соціального страхування пов’язує кіль-
кість застрахованих українців із підпи-
санням польсько-української угоди про 
соціальне забезпечення в 2011 році. До-
говір дозволяє українцям, які працювали 
в Польщі та платили страхові внески, піс-
ля досягнення пенсійного віку претенду-
вати також на виплати від Варшави. Угода 
в перспективі може принести користь 
українцям – мінімальна польська пенсія 
на сьогодні становить 1029 злотих, проте 
наразі виплати отримали лише близько 
тисячі осіб.

Чи можна сказати, що українські пра-
цівники, яким ще далеко до пенсії, ря-
тують польську пенсійну систему? Ми-
нулого року вони заплатили до Фонду 
соціального страхування майже 3 млрд 
злотих. При цьому організація багато 
не витрачає – 5 млн на пенсії та ренти 
у 2017-му, тобто 0,03% від загальної суми 
виплат у цій категорії, і 127 млн на різного 
типу короткотермінові виплати – лікар-
няні, декретні, менше 1% від витрат у цій 
категорії. Надходження від мігрантів, а та-
кож зростання зарплатні й покращення 
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Варшавський бізнес-день влаштували українські власники найменшої кав'ярні в Польщі 
«Добро&добро» Інна та Олег Ярові. Вони вирішили, що варто давати поради підприєм-
цям-початківцям та малому бізнесу, і почали проводити подібні заходи з метою допомогти 
відповісти на безліч питань, пов'язаних із кредитами, лізингом або пошуком постійних клі-
єнтів. Ділитися досвідом організатори запросили представників ресторанного, готельного, 
косметичного бізнесу, лізингу та виробників одягу.

ВІДКРИВАТИ СВІЙ БІЗНЕС 
У ПОЛЬЩІ – НЕ ЗАВЖДИ ЛЕГКО

Послухати про позитивний, негативний 
або навіть провальний досвід прийшли 
близько 130 осіб, серед яких уже були під-
приємці зі стажем. 

Аби не було сумнівів, що будувати бізнес 
у Польщі – нелегка справа, спікери роз-
повідали, що не все так безхмарно й лег-
ко робити, як в Україні. Власниця мережі 
б’юті-салонів по Україні Наталія Нікіфо-
рова, вирішивши відкрити салон «G-Bar» 
у Варшаві, не могла знайти приміщення 
впродовж чотирьох місяців. Існує велика 
конкуренція, тому що поляки більш охо-
че віддають хороші приміщення в центрі 
міста «своїм», або це старовинні будинки, 
де не можна руйнувати стіни та щось міня-
ти. Польська реальність ведення бізнесу 
її дуже здивувала, ба, жінка навіть хотіла 
вже відмовитися від ідеї відкриття салону 
краси. Питання оренди, як зазначила На-
талія, дуже болюче: вона не очікувала, що 
доведеться за приміщення заплатити зав-
даток (kaucja) за рік уперед, а не лише за 
два місяці. У бізнес- або торговельних цен-
трах політика підписання договору саме 
така, і жінці довелося докладати додатко-
ві кошти. Та не лише це було проблемою. 
Власниця салону краси розповіла: про-
ект приміщення, який вона мала подати, 
не прийняли, тому що він був зроблений 
в Україні на неліцензійній програмі. «"Ви 
не можете почати ремонт, поки не надасте 
повну проектну документацію для власни-
ка приміщення – від вентиляції і каналіза-
ції до пожежної сигналізації. Усе має бути 
скріплене й подане на розгляд". Коли ми 

надіслали будівельний план, який був зро-
блений у Києві, нам подзвонив головний 
менеджер і сказав: "Видаліть, будь ласка, 
з пошти цей лист, і ми у себе також його 
з усіх серверів видалимо, тому що якщо 
засічуть, що проект надіслали з неліцен-
зійної програми, штраф – до 15 000 євро". 
І тоді мені знову довелося пробивати сті-
ну та з нуля будувати проект у Польщі», – 
ділиться досвідом Наталія Нікіфорова. 
Та все ж відкривати салони краси варто – 
жінці це вдалося, єдине, що зауважила, – 
діяти за схемами проектних планів, як 
у Києві, на жаль, тут не вийде. Тепер вона 
знає про це з власного досвіду.

Хлопці з брендом чоловічого одягу 
«The Broda» розповіли, що в нуль вийшли 
тільки нещодавно – в листопаді, а прибу-
ток почали отримувати в грудні. До цьо-
го вони, не покладаючи рук, працювали 
над розкруткою і створенням реклами 
свого інтернет-магазину в соцмережах. 
Олександр Войтюк розповів, що голов-
ним болем став пошук художника, усі їхні 
мрії розбивалися через відсутність того 
самого дизайнера. Іншим підводним ка-
менем їхнього бізнесу був постачальник 
текстилю для виготовлення футболок та 
виконання замовлення згідно з малюн-
ком: «Дуже часто буває так, що ви собі все 
ретельно спланували, але це може поси-
патися в один момент, і ви ніяк ні на що 
не вплинете. Завжди має бути аварійний 
план, небезпечно залежати від однієї лю-
дини. Не варто економити на графічному 
дизайні: якщо вам пропонують роботу за 

3 долари, це може бути взагалі «наскальний» 
малюнок. І що цікаво, за цю невдалу роботу 
вам скинуть рахунок і проситимуть оплату», – 
зазначив Гліб Мясоєдов.

Представники мережі українських барів 
«П’яна вишня» теж прийшли поділитися 
власним досвідом відкриття першого за-
кладу у Варшаві, з розміщенням у Старому 
місті. Генеральний менеджер Василь Роз-
луцький зауважив, що поляки лояльні до 
появи подібних закладів, якщо ви з ними 
співпрацюєте. Він розповів, що польська 
сторона допомагала їм зі складанням дого-
вору, провезенням через митницю наливок 
та необхідних речей для бару. Чому варто 
працювати з місцевими? По-перше, швидше 
вдасться відкритися, а по-друге, не знаючи 
всіх нюансів польського законодавства, са-
мому можна добряче влетіти в копійку.

Гості ділилися своїм досвідом відкриття 
хостелу на більше ніж 50 місць. Щоб роз-
почати власну справу, Олена Завадська – 
власниця хостелу «Classic Hostel», спочатку 
працювала покоївкою в різних готелях у дві 
зміни та плідно вивчала польську мову. Цей 
досвід був їй необхідний, щоб зрозуміти, як 
функціонує усе зсередини. 

Самі ж організатори заходу, Олег та Інна 
Ярові, розповіли про те, як їм доводить-
ся щодня розвиватися та вкладати у свій 
бізнес нові сегменти. Власники кав’ярні 
«Добро&добро» поділилися, наскільки важ-
ливим є приваблювання клієнтів в околицях 
вашого закладу. На власному прикладі вони 
показали, як завойовували довіру банку 
Pekao. Як вдалося отримати робітників не-
досяжного центрального офісу банку у яко-
сті постійних клієнтів. Насправді це було 
оббивання порогів протягом дуже довгого 
часу: «Ми роздавали листівки біля входу, нас 
постійно відганяли. Ми надсилали до офісу 
свою пропозицію для працівників банку. Нам 
довго не відповідали, але ми не здавалися, 
і врешті доля посміхнулася», – з посмішкою 
розповідає Інна Ярова.

Сам захід, як зазначили Інна та Олег Ярові, 
був для них можливістю обмінятися досві-
дом між підприємцями, завести нові знайом-
ства та контакти. І головне – показати, що 
у створенні бізнесу є свої переваги та мінуси, 
над якими варто щоденно працювати.

Валерія КІРІЧЄВА
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27 березня в Центрі української культури та розвитку (ЦУКР) у Вроцлаві тривав організований фундацією «Укра-
їна» форум «ForUM for Unity of Migrants». Під час заходу мер міста Яцек Сутрик оголосив присутнім про нове призна-
чення: відтепер у Вроцлаві є уповноважена мера міста у справах мешканців українського походження – Ольга Хребор. 
З пані Ольгою розмовляла Мирослава Керик.

ОЛЬГА ХРЕБОР: 
«МОЯ ФУНКЦІЯ – БУТИ 
ПОСЕРЕДНИКОМ МІЖ 
МЕРОМ І ЙОГО ОФІСОМ 
ТА УКРАЇНЦЯМИ 
У ВРОЦЛАВІ»

Як виникла ініціатива призначити 
уповноважену мера міста у справах 
мешканців українського походження?

У Вроцлаві це вже друга уповноваже-
на у справах мешканців українського 
походження. До речі, перший раз теж 
була жінка. Раніше ця посада називала-
ся «уповноважена з питань українців». 
Вона виникла з ініціативи громадських 
організацій Вроцлава, і що цікаво, це не 
були мігрантські організації. Товариство 
любителів Вроцлава написало петицію 
до мера міста з проханням створити поса-
ду уповноваженої особи при мерії. Вони 
обґрунтовували своє прохання тим, що 
жителі Вроцлава – дуже відкриті люди, 
котрі раді новим мешканцям. Вони хотіли 
б, щоб ці нові мешканці відчували себе 
рівноправними жителями міста. Тодішній 
мер Рафал Дуткевіч відповів позитивно 
на їхнє прохання та призначив на цей 
пост заступника мера Анну Шарич. Тепер 
новий мер Яцик Сутрик призначив на 
таку посаду мене. Це велика честь – пред-
ставляти і мера, і громадські організації, 
адже я українка за походженням і вже 
давно пов’язана з українською громадою.

Ви походите з української меншини. 
Як тепер Вам живеться у Вроцлаві, де 
з’явилася велика спільнота громадян 
України? Як Ви оцінюєте стосунки між 
мігрантами та меншиною?

Я є специфічним прикладом, оскільки 
походжу з української меншини, але моя 
мама з України. Я поєднала в собі ці дві 
ментальності. Народилася в Польщі, але 
рік мешкала й навчалась у Львові, часто 
бувала в Києві. У мене була можливість 
побачити Україну на власні очі, а не лише 

чути про неї, тому мені трішки легше зро-
зуміти українців, котрі приїжджають до 
Вроцлава. 

Коли в нас тільки почала формуватися 
нова українська громада, було помітно, 
що меншина та мігранти не вміють кому-
нікувати. Причина цього – передусім різні 
потреби. Мігранти, коли приїжджають до 
Польщі, насамперед хочуть дізнатися, як 
легалізуватися, знайти роботу та помеш-
кання, їх цікавлять різноманітні юридичні 
питання, вивчення польської мови. Пред-
ставників меншини ж цікавить вивчення 
української мови, культури, традицій. 

Спочатку здається, що ці дві групи ма-
ють зовсім різні світи та потреби. Але 
проходить два-три роки, й мігранти зада-
ють собі такі самі питання, як і представ-
ники української меншини. І тоді вони 
починають об’єднуватися. Наприклад, 
при церкві діти вчать українську мову та 
відвідують заняття з релігії українською, 
хоча раніше вважалося, що це буде ціка-
во лише для представників меншини. Із 
часом українські мігранти починають до-
лучатися до меншинних ініціатив, адже 
розуміють, що адаптація до польського 
середовища – це важливо, але вони не 
повинні втрачати зв'язок зі своєю куль-
турою. Щораз більше таких ініціатив 
повстає завдяки спільним зусиллям мен-
шини й мігрантів, особливо у сфері куль-
тури.

Те, що на початку здавалося непо-
єднуваним, починає працювати. На-
віть цей зал, у якому ми перебуваємо 
(ЦУКР. – Прим. ред.), є спільним для двох 
найбільших організацій – меншинного 
«Об’єднання українців у Польщі» та мі-
грантського фонду «Україна». 

Які Ви бачите перед собою завдання 
та що насамперед плануєте робити як 
уповноважена? 

Передусім слід зазначити, що я не ма-
тиму окремого офісу чи програми. У Вро-
цлаві є окремі відділи, які займаються спів-
робітництвом із мігрантами і створенням 
для них проектів. Моя функція – бути по-
середником між мером і його офісом та 
українцями у Вроц лаві. Я маю діагносту-
вати системні проблеми, які з’являються 
(зокрема, у відділі освіти), і сигналізувати 
про їхнє існування, аби ними почали за-
йматися. 

Або, наприклад, у громадських орга-
нізацій уже є напрацювання щодо того, 
як вирішити ту чи іншу проблему (якщо 
говоримо про освіту – це може бути існу-
вання міжкультурних асистентів, сценарії 
лекцій для іноземців, готові матеріали для 
українців), достатньо дізнатися про це та 
передати в правильні інстанції відповідну 
інформацію.

Ми зараз особливу увагу приділяємо 
освіті, школам. Тут з’являється найбільше 
проблем, адже вчителів ніхто ніколи не 
навчав, як викладати для дітей-іноземців. 
Місто знає про цю проблему та шукає ра-
зом із громадськими організаціями шляхи 
її вирішення. 

Я маю бути людиною, яка представляти-
ме усі середовища – воєводське управлін-
ня, громадські організації, департаменти. 
Збиратиму інформацію й налагоджуватиму 
комунікацію між ними. Намагатимуся ро-
бити так, щоб це почало працювати.

Сподіваюся, не підведу.

Опрацювала Світлана СЛИВЧЕНКО
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Ярослав Гірний-Будка, радний ґміни 
Міхаловіце: «Мені казали, щоб я нікому 
не говорив про своє походження»
Ярослав Гірний-Будка, українець за походженням, виріс та все життя 
прожив у Польщі та в 36 років уперше став радним ґміни Міхаловіце, 
що під Варшавою. Хоче змінювати рідне містечко та допомагати 
інтегруватися українським мігрантам.

Звідки Ваші батьки приїхали до Польщі?
Мій дідусь і бабуся зі сторони мого 

батька народилися та жили в селі на Під-
карпатті, у містечку Заліська Воля під Пе-
ремишлем. Пізніше мій батько з родиною 
були переселені під час акції «Вісла» на 
північ і оселилися в місті Коженєво. У 18 
років батько переїхав до Міхаловіце на 
навчання. Уже тут познайомився з моєю 
мамою, і вони жили у Варшаві, у її помеш-
канні. Бабуся мами була з Івано-Франків-
ська, працювала там учителькою україн-
ської мови. А дідусь був ще передвоєнним 
поляком, який служив у польській армії. 
Вони переїхали спочатку до Кракова, а по-
тім у відрядження до Варшави. 

Ви розмовляли українською мовою тіль-
ки серед знайомих?

У нашій родині говорили українською 
мовою, але не весь час: після пережитої 
акції «Вісла» й постійного спілкування 
з поляками було важко вільно говорити 
рідною мовою. Після акції ставлення до 
українців відрізнялося агресивністю: кра-
ще було не говорити, якої ти національ-
ності. Ми завжди себе відчували українця-
ми, ходили до церкви. Під час польського 
комунізму мені казали, щоб я нікому не 
розповідав про своє походження й не го-
ворив ніде українською, тільки вдома. 

А коли змогли говорити?
Я почав розмовляти в років 15 уже в лі-

цеї.

Ви навчалися в Польщі?
Три роки вивчав економіку у Варшав-

ському університеті, але не завершив нав-
чання, пізніше вступив туди ж і закінчив 
англійську філологію. Я філолог за фахом – 
перекладач. 

Де Ви працювали?
Маю своє одноособове маленьке під-

приємство: перекладаю з англійської на 
польську, наприклад, нове програмне за-
безпечення, інструкції, якісь корпоративні 
презентації. 

А де Ви стали проявляти своє україн-
ське коріння? 

Одне з перших місць, де були гуртки, – 
український хор при українській гре-
ко-католицькій церкві у Варшаві. Я всту-
пив туди у 18 років і досі співаю. Пізніше – 
хор «Журавлі», який існує вже 45 років. 
Нині набагато простіше отримувати ін-
формацію українською мовою – через Ін-
тернет, телебачення. 

Ким Ви себе відчуваєте – українцем чи 
поляком?

Я б сказав – пів-на-пів, адже ходив до 
польської школи, польського ліцею та 
польського університету, основна мова 
спілкування – польська, одружений 
з полькою. Але я пам’ятаю своє україн-
ське походження, зберігаю його, ходжу до 
церкви, і для мене воно важливе. Я хочу, 
щоб мої діти, коли вони з’являться, теж 
брали участь в українському житті. Їм 
буде вже легше, ніж у часи моїх батьків, 
які мусили приховувати своє походжен-
ня. 

Зараз Ви – радний ґміни Міхаловіце. Що 
Вас підштовхнуло піти на цю посаду?

Це місцевість, до якої мій батько пере-
їхав із Коженєво, що на півночі Польщі. 
Я переїхав із Варшави назад у Міхаловіце 
в 2012 році. Це маленьке містечко, і я по-
чав цікавитися тим, що робить місцева 
влада. Тут легше достукатися до радного 
міста: це не якийсь анонімний політик, 
до якого ні в кого немає можливості по-
трапити. З ним легше порозмовляти про 
щоденні справи: вулиці, школи, зелені на-
садження… Відкрите спілкування з гро-
мадою мені близьке. 

Мені не подобалося, що без нашого 
рішення приймалися певні угоди. На-
приклад, гучна справа щодо побудови 
торговельного центру – ніхто не хотів 
будівництва, тоді влада форсувала спра-
ву, але нам вдалося заблокувати її дії. І це 
для мене та кількох моїх друзів стало по-
штовхом, щоб не тільки реагувати на такі 
рішення, але й самим бути безпосередньо 

тими людьми, які можуть приймати їх. 
Я подумав, може, варто пробувати зміню-
вати, розвивати місцеву владу. 

Чи у Вашому містечку діють інтеграцій-
ні проекти для українських мігрантів 
або національної меншини? 

Поки немає, бо у нашій ґміні, мабуть, 
я – один представник української націо-
нальної меншини, але ми маємо багато 
мігрантів: і жінок, які працюють, і чолові-
ків. Маємо готелі, де живуть працівники 
з України, або люди, що шукають роботу. 
І я бачу тенденцію до збільшення мігран-
тів у нашій ґміні. Зараз думаю над тим, 
щоб відкрити у школі в Міхаловіцах кур-
си польської мови для дітей, які приїхали 
до нас. Також і для дорослих. Теж є ідея 
зробити формуляри для заповнення до-
кументів українською мовою і знайти 
перекладача, який би допомагав людям 
розібратися з різними бюрократичними 
питаннями. Хотілося б організовувати 
інтеграційні події для поляків із нагоди 
свят, щоб вони могли дізнатися більше 
про українську культуру, наприклад, про-
водити покази українських фільмів.

Відчуваєте потребу?
Відчуваю відповідальність, бо маю 

змішане походження. Будучи українцем 
у Польщі, хто ж іще, як не я, підніме цю 
тему? 

У ґміні знають про Ваше походження?
Так, я навіть про це писав у своїй перед-

виборчій програмі, що я маю українське 
коріння, ходжу до церкви, співаю в укра-
їнському хорі. 

Чи Вас як радного добре сприймають 
місцеві поляки?

У нас доволі ліберальне містечко, не 
було ніколи жодних конфліктів на націо-
нальному ґрунті. Я ніколи не мав випад-
ків, щоб хтось про мене писав, що я бан-
дерівець.

Розмовляла Валерія КІРІЧЄВА
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1. Чи статус учня поліцеальної 
школи звільняє від обов’язку 
мати дозвіл на роботу?

На жаль, статус учня поліцеальної шко-
ли не звільняє від обов’язку мати дозвіл 
на роботу, оскільки це не передбачено 
законодавством. Натомість, відповідно до 
§1 пункту 15 Постанови міністра праці та 
соціальної політики від 21.04.2015 р. про 
випадки, коли дозволено доручати робо-
ту іноземцю на території Польщі без необ-
хідності отримання дозволу на працю, під 
зобов’язання мати дозвіл на роботу не 
підпадають іноземці, які є випускниками 
польських понадгімназійних шкіл. Згідно 
з польською системою освіти, поліцеальні 
школи належать до групи понадгімназій-
них шкіл. Відповідно, іноземець, який є ви-
пускником польської поліцеальної школи, 
звільняється від зобов’язання мати дозвіл 
на роботу на території Польщі, не дивля-
чись на те, школа державна чи приватна 
(важливо щоб вона була вписана до від-
повідного реєстру), та чи навчання відбу-
валось у стаціонарній або заочній формі.

Іноземець має обов’язок передати ко-
пію свідоцтва про закінчення поліцеальної 
школи працедавцю та в момент легалізації 
інспектору, тим самим документально за-

свідчити своє право на роботу без дозво-
лу на працю.

2. Що таке стабільне 
й регулярне джерело 
доходу?

Іноземець, подаючи документи на от-
римання певних видів дозволів на пере-
бування, повинен підтвердити наявність 
у нього стабільного й регулярного дже-
рела доходу, достатнього для утриман-
ня себе на час проживання у Польщі, 
в деяких випадках також членів своєї 
сім’ї. З 1 жовтня 2018 року мінімальний 
стабільний дохід становить щонайменше 
528 злотих нетто на одну особу в сім’ї 
та 701 злотий нетто у випадку, коли на 
утриманні іноземця ніхто не перебуває. 
Документом, що підтверджує наявність 
стабільного джерела доходу, може бути, 
наприклад, трудовий чи цивільно-пра-
вовий договір (umowa o pracę, umowa 
zlecenie) або договір оренди, що гарантує 
постійний дохід орендодавцю тощо. 

Увага! Виписка з рахунку не є докумен-
том, що підтверджує стабільний і регуляр-
ний дохід, а лише відображає стан банків-
ського рахунку лише в даний момент.

У випадку регулярних надходжень на 
банківський рахунок необхідно докумен-
тально засвідчити джерело, з якого ці кош-
ти надходять. 

Подаючи заяву на отримання дозволу 
на перебування для членів сім’ї (напри-
клад, дітей, когось із подружжя), можна 
пред’явити документи, що підтверджують 
дохід члена сім’ї, який заробляє, напри-
клад, трудовий договір батька/матері.

3. Які умови потрібно 
виконати, аби отримати 
дозвіл на перебування 

довгострокового резидента ЄС?

Дозвіл на перебування довгострокового 
резидента ЄС може отримати іноземець, 
який безпосередньо перед поданням 
заяви на отримання дозволу: перебував 
у Польщі легально й безперервно протя-
гом не менше 5 років (за цей час перебу-
вання за межами Польщі не може переви-
щити в сумі 10 місяців, а жоден із виїздів 
не може бути довшим ніж 6 місяців, хіба 
що виїзди були пов’язані із відрядження-
ми з роботи), має джерело стабільного 
та регулярного доходу протягом 3 років 
перебування в Польщі безпосередньо 

При Українському домі у Варшаві працює Консультаційний пункт для мігрантів. 
Проаналізувавши його роботу за останній місяць, представляємо вашій увазі п’ять 
питань та відповідей, з якими найчастіше зверталися до нас наші відвідувачі.

Іванна КИЛЮШИК

легалізація

ПоПит. П’ять популярних питань 
 з легалізації
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перед поданням заяви (у випадку осіб, які мають «Синю карту», 
період стабільних заробітків має становити 2 роки), офіційне 
підтвердження знання польської мови мінімум на рівні В1. Та-
кож іноземець повинен мати страхування та місце проживан-
ня в Польщі.

Увага! До п'ятирічного періоду перебування зараховується 
лише половина періоду перебування іноземця в Польщі на 
підставі візи чи карти перебування, виданої з метою навчання 
в польському виші чи з метою професійної підготовки.

4. Який документ може засвідчити знання польської 
мови для отримання дозволу на перебування 
довгострокового резидента ЄС?

Із 12.02.2018 року іноземці, які складають заяви на отриман-
ня дозволу на перебування резидента ЄС, повинні докумен-
тально підтвердити знання польської мови щонайменше на 
рівні В1. 

Згідно зі ст. 211 пар. 3 Закону «Про іноземців», знання поль-
ської мови підтверджується одним із наступних документів: 
сертифікат, виданий Державною комісією з посвідчення знань 
польської мови як іноземної (офіційна сторінка, де можна 
записатися на екзамен, – certyfikatpolski.pl); свідоцтво про 
закінчення школи або диплом про закінчення університету 
з польською мовою навчання в Польщі (чи за кордоном, якщо 

ця школа чи університет відповідають написаному про школу 
в ст. 2, пункті 2 Закону «Про освітнє право» від 14.12.2016 року 
та про університет у ст. 2, абз. 1, пункті 1 Закону «Про вищу 
освіту» від 27.07.2005 року).

5. Що це за «документ, що підтверджує дотримання 
обов’язку, передбаченого ст. 113 Закону «Про 
іноземців», який від мене вимагає управління?

Іноземець, якому надано дозвіл на тимчасове перебування, 
протягом 15 робочих днів зобов’язаний повідомити в письмо-
вій формі відповідного воєводу, який видав цей дозвіл, про не-
актуальність підстави видання дозволу від дня, коли підстава 
перебування стала неактуальною (наприклад, якщо іноземець 
закінчив роботу в роботодавця, на підставі якої йому було на-
дано дозвіл на тимчасове перебування та роботу, до закінчен-
ня строку його дії, або іноземець перебував на підставі дозво-
лу з метою навчання й був викреслений зі списку студентів до 
закінчення строку його дії). Під час складання нової заяви про 
дозвіл на перебування, інспектор може попросити іноземця 
надати документ, що підтверджує дотримання цього обов’яз-
ку, наприклад, ксерокопію листа, який був своєчасно складе-
ний із цього приводу та завірений печаткою управління, або 
самостійно написану заяву з поясненнями.



15

культура

НАШ ВИБІР №76

У Польщі вийшла книжка 
української дослідниці 
про кримських татар
Доктор наук Оксана Войтюк видала книжку «Tatarzy Krymscy. Sytuacja 
narodu w warunkach zmieniajacych się państwowości». Авторка закінчила 
Волинський (зараз Східноєвропейський) національний університет 
ім. Лесі Українки в Луцьку, кандидатську дисертацію захистила в УМКС 
в Любліні. Зараз працює в Інституті історії та політичних наук Університету 
в Білостоці.

Вийшла друком Ваша монографія, при-
свячена кримським татарам. Звідки за-
цікавлення цією темою?

Зацікавлення з’явилося, коли я вчилася 
в аспірантурі в Любліні. Зі мною навчав-
ся студент із Криму, і він розповідав про 
кримських татар. На той час, а це був 2005 
рік, узагалі мало хто знав про їхню долю, 
культуру, традиції, виселення. Поляки та 
українці мали загальні, найчастіше спо-
творені, відомості з історичних книжок 
про монголо-татарську навалу. Я тоді 
займалася зовсім іншою темою – енерге-
тичною безпекою, але подумала, що, мож-
ливо, в майбутньому, коли я буду робити 
докторську дисертацію, виберу цю тему. 
Так і сталося, хоча початково концепція 
роботи була зовсім інша. Анексія Криму 
змусила мене внести корективи. 

Який був початковий задум книги та що 
Ви поміняли?

Спочатку я хотіла написати про ситуа-
цію кримських татар після того, як вони 
з 1989 року почали повертатися з місць 
виселення в Крим. Показати, як відрод-
жувалася їхня культура, релігія, мова, 
традиції, описати, які проблеми спіткали 
кримських татар на батьківщині (само-
захоплення земель, отримання грома-
дянства, створення шкіл із кримськота-
тарською мовою тощо), тобто показати 
ситуацію кримських татар в умовах неза-
лежності України. Коли дійшло до анексії 
Криму, концепція змінилася. Я сягнула 
до коренів проблеми. Пояснюю, хто такі 
кримські татари, їхнє походження. Розпо-
відаю про заснування Кримського ханства 
та його внутрішню й зовнішню політику, 
про першу анексію Криму 1783 року та 
проводжу певні паралелі з анексією 2014 
року, потім плавно описую депортації 
і виселення, роблячи особливий акцент на 
депортації 1944 року. Важливе місце в ро-
боті займає опис зародження кримськота-
тарського національного руху та боротьби 
за повернення в Україну. Багато проблем 
я показала в дещо іншому світлі, в контек-
сті другої анексії. Так, власне, й вийшла 
досить об’ємна книжка.

Взагалі монографію можна поділити на 
дві частини – історичну та сучасну. У пер-
шій я тільки зосередилася на історичних 
фактах, тобто не працювала в архіві, але 
систематизувала інформацію на основі 
виданої фахової літератури. Натомість 
друга частина, сучасна, – це мій власний 
вклад, моє бачення проблеми кримських 
татар сьогодні. Щоб максимально висвіт-
лити тему, я працювала в Кримськота-
тарській бібліотеці в Сімферополі, читала 
газети, журнали, дуже багато дивилася 
інтерв’ю з лідерами кримськотатарського 
руху. 

Чи тема кримських татар відома? 
Коли я починала писати книжку, 

в польських джерелах було дуже мало ін-
формації. Фактично, якщо говорити про 
монографічний матеріал, то видання Се-
ліма Хазбієвича та Леха Подгородецького, 
мабуть, основні. Траплялися поодинокі 
статті, але їх було небагато.

Якщо подивимося на всю літературу, 
яка стосується історії кримських татар, 
то це переважно російські видання, не-
значна кількість англомовних, а також до-
слідження українських і кримськотатар-
ських науковців, видані в часи незалежної 
України. В останні кілька років у Польщі 
з’являються статті на цю тему, книжки, 
але їх небагато.

Що, на Вашу думку, люди повинні знати 
про долю й сучасність кримських татар?

Насамперед, що в XV ст. була заснована 
кримськотатарська держава – Кримське 
ханство, яка за часів династії Ґіреїв мала 
вплив на ситуацію в північному Чорно-
мор’ї. Другий важливий факт – це підступ-
на анексія Криму Російською імперією на-
прикінці XVIII ст. Третє – трагічна доля 
кримських татар після цієї анексії, коли 
вони почали мігрувати до Османської ім-
перії. Важливо також, що в міжвоєн ний 
період кримські татари намагалися ство-
рити власну державу, але, на жаль, їм це не 
вдалося. 

Найбільш трагічна сторінка історії 
кримських татар – це депортація 1944 

року, коли їх виселили до Середньої Азії, 
переважно до Узбекистану. Взагалі варто 
почитати спогади, щоб зрозуміти глибину 
й трагічність цієї проблеми. Ще й досі жи-
вуть свідки цієї трагедії, які згадують, як 
їх перевозили в нелюдських умовах у ваго-
нах для тварин до Середньої Азії. 

Період боротьби за повернення теж 
заслуговує на увагу у зв'язку зі створен-
ням кримськотатарського національного 
руху. Дуже важливо, що він був мирний: 
татари боролися за повернення відчай-
душно, але в мирний спосіб. Після анексії 
Криму в 2014 році цей рух набрав нового 
забарвлення. Нині Російська Федерація 
намагається показати кримських татар як 
сепаратистів, екстремістів чи релігійних 
фанатиків. Це неправда, тому що ідея їх-
нього руху – це мирна боротьба за власні 
права, яка не суперечить правам людини.

Важливо, щоб читачі знали, як відбу-
валася друга анексія Криму Росією та яка 
тепер ситуація кримських татар. У Кри-
му мають місце порушення прав людини, 
багато кримських татар зникло безвісти, 
багато з них знайдено мертвими. Це сто-
сується не тільки кримських татар, але 
й українців, які живуть у Криму. Переслі-
дування, кримінальні справи, дуже часто 
надумані, мають політичний підтекст. За-
раз це гаряча тема, яка привертає увагу 
багатьох. 

Дякую за розмову!

Розмовляла Людмила ЛАБОВИЧ

Oksana Voytyuk. Tatarzy Krymscy. 
Sytuacja narodu w warunkach zmieniajacych 
się państwowości, Instytut Badań nad 
Dziedzictwem Kulturowym Europy. 
Białystok, 2018. 527 s.
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Головний герой «Інтернату» – вчитель української мови в ма-
ленькому прифронтовому містечку на сході Україні Паша – да-
лекий від політики, новин і війни, яка точиться за вікнами його 
будинку. Місто, де живе Паша, спочатку було захоплене сепара-
тистами, а згодом звільнене українською армією. На тлі перемі-
щення військ і зміни місцевої влади Паша вирішує гайнути на ін-
ший бік фронту, щоб забрати племінника з інтернату. Задум цей 
видається ризикованим з огляду на страшенну небезпеку через 
постійні обстріли, перевірку документів, звук гармат і підступні 
міни під ногами. Варто підкреслити, що до дій Пашу підштовхує 
не любов до племінника, безстрашність чи героїзм. Насправді 
це батько благає Пашу забрати онука додому. Зрештою, Паша 
мало що в житті робить із власної ініціативи. Він постає перед 
нами як людина, яка не має особливих амбіцій, цілей і потреб. 
Не має головний герой і політичних уподобань або чіткої гро-
мадянської позиції. Не готовий їх відстоювати чи, боронь Боже, 
воювати. Більше того, у школі Паша постійно уникає теми війни, 
тимчасом як батьки деяких його учнів воюють на боці сепара-
тистів. Герой Жадана робить усе можливе, щоб витіснити війну 
й необхідність робити вибір зі своєї свідомості: він не дивиться 
новин, не слідкує за подіями, зайвий раз не виходить із дому. 
Українською говорить лише на уроці, а на перерві переходить 
на російську. Він сам подумки зізнається, що вчить учнів писати 

й говорити без помилок, але не вчить їх тому, як говорити і про 
що. Не торкається тем, які насправді є важливими, уникає щирої 
розмови. 

Попри свою мляву життєву позицію Паша все ж вирушає в не-
безпечну подорож до інтернату, що змушує його переосмисли-
ти своє життя та почати брати відповідальність за те, що відбува-
ється з ним і навколо нього. З кожним новим викликом дорогою 
до інтернату він усвідомлює, що завжди ховався від світу, ніколи 
не пробував нічого змінити, уникав конфронтації з іншими, бо-
явся конфліктів і не хотів ні з ким сперечатися. Найяскравіший 
приклад такої поведінки – це пасивна позиція Паші перед се-
строю щодо племінника, якого та вирішила віддати до інтерна-
ту. Головний герой не погоджувався з таким рішенням, але не 
зробив нічого, щоб відстояти хлопця. Тепер він розуміє, що ця 
війна не повинна стати приводом до того, щоб впасти в мертву 
сплячку. Навпаки – небезпечна пригода стає пробудженням для 
героя. Він раптом бачить, що кожна зміна починається тут і за-
раз, а брати на себе відповідальність – не так уже й страшно. Не 
лише племінник починає ставитися до Паші по-іншому, а він сам 
змінює ставлення до себе. 

 У 2019 році видавництво «Чорне» видало роман у перекладі 
на польську мову. Запрошуємо читати в оригіналі або в пере-
кладі.

«Інтернат»: від сплячки до пробудження
Багато читачів і літературних критиків називають «Інтернат» Сергія Жадана найголовнішою 
українською книгою про війну. Сам письменник каже, що просто хотів надати слово тим меш-
канцям сходу України, яких не чути на тлі вибухів, хаосу й великої політики. Отже, йдеться про 
звичайних людей, які несподівано опинилися на лінії фронту і яким доводиться жити в новій 
реальності. 

Олександра ІВАНЮК
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Казка про ріпку І – Закуски та супи

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Парена ріпа
3 середні ріпи вимити і «в мундирі» поставити готуватися в па-

роварці на 20 хв. (на середній вогонь). Зробити соус з 1 ст. л. гір-
чичної олії та 1 ч. л. меду. Ріпу почистити від шкірки, порізати тон-
кими скибочками, посолити, полити соусом, посипати щиптою 
прованських трав і прикрити кришкою. За кілька хвилин трави 
розм’якнуть, і страву можна подавати до столу.

Ріпа, запечена в сметані
Ріпу (150 г) очистити та покласти на деко з невеличкою кількі-

стю води. Запекти до м’якості при 150–180°С, порізати тонкими 
скибочками, додати півпучка дрібно посіченої зеленої цибулі, 
посолити, влити 2 ложки сметани, перемішати. Перед подачею 
на стіл полити сметаною та посипати посіченою зеленню кропу 
й петрушки.

Грибний салат із ріпою
250 г свіжих грибів (печериці, гливи, але краще лісові, можна 

морожені), промити, порізати та обсмажити на олії. Середні ріпку 
й морквинку відварити, очистити та натерти на бурякову тертку. 
2 солоні огірки дрібно нарізати. Усі продукти змішати, додати сіль 
та дрібно посічену зелень (м’яту, кінзу, зелену цибульку), доправи-
ти олією та викласти в салатник.

Суп по-нормандськи
Почищені та дрібно порізані 1 велику ріпу, 2 морквини та 2 білі 

частини порею обсмажити на 1 ст. л. вершкового масла та залити 
500 мл м’ясного бульйону. До каструльки додати 2 почищені й по-
різані картоплини та варити, поки вона не стане м’якою. Долити 
100 мл киплячого молока, додати 100 г сметани, 1 ст. л. масла, сіль 
і перець.

Борщ старолитовський із колдунами
200 г яловичини відварити до готовності з 1 цибулькою, мор-

квиною і корінцем петрушки. М’ясо вийняти та поділити на дві 
частини, овочі викинути (знаю, що шкода). Половину м’яса пере-
молоти на фарш, другу половину разом зі 100 г копченої шинки 
нарізати кубиками, як на окрошку. 

Буряк запекти 15–20 хв. до півготовності, потім нарізати солом-
кою. По 1 шт. ріпи, кольрабі, яблука антонівки нарізати соломкою, 
додати до бурячка та відварити в м’ясному бульйоні. Окремо від-
варити 40 г сушених білих грибів. Відвар із грибів влити в буль-
йон, а самі гриби пустити на фарш до колдунів.

Колдуни (колдунай) роблять так: замісити прісне тісто зі склян-
ки муки, 1 яйця, 1 жовтка, щипки солі та ложки соку з цибулі. Роз-
качати тісто на пляцок товщиною 1–2 мм, нарізати квадрати 4х4 
см, з яких наліпити маленькі трикутні вушка (колдуни). До однієї 
половини начинкою будуть гриби, а до другої – висмажити 50 г 
сала, вийняти шкварки шумівкою та змішати з меленою відвар-
ною яловичиною. До фаршу додати майоран, сіль і перець. Грибні 
колдуни обсмажити в смальці, який лишився від шкварок. М’ясні 
не треба смажити.

До бульйону з овочами доли-
ти склянку бурячкового квасу, 
довести до кипіння, спочат-
ку додати сирі колдуни, 
а через 3–4 хв. обсмажені, 
через 5–7 хв. додати від-
варне м’ясо, шинку, сіль, 
перець, добре сипнути 
майорану, потримати 
на слабкому вогні ще 
3–4 хв. Зняти з вогню, 
посипати кропом та 
заправити сметаною.

Кануник по-карельски 
(популярний 
на Кашубах)

До киплячої води кла-
дуть порізані невеликими 
шматками 200 г жирної бара-
нини, 200 г яловичини та 200 г 
пісної свинини. У міру закипання 
знімають піну, до бульйону додають 
помиті й порізані на невеликі шматки 2 ріпи, 
1 брукву, 5–6 картоплин і цибулину, часом – жменю перлової 
крупи. Коли сьорбанка майже готова, додають 350 г риби (тра-
диційно – свіжу ряпушку (пол. – sielawa)) або солену/сушену 
рибу. В залежності від риби, страву солять або ні й тушкують 
до готовності. 

Добре доварювати страву в глиняних порційних горщиках. 
До кожного горщика треба покласти зварені в бульйоні шмат-
ки м’яса та овочі. Рибу брати сиру, дрібну – цілою (видалити 
хребет), більшу – порізати шматками. Залити підсоленим буль-
йоном, щільно накрити кришкою та випікати в духовці до го-
товності при 150°С.

Подавати кануник у горщиках, поклавши до кожного шма-
точка солоне вершкове масло.

Рубці (фляки) з копченою грудинкою в горщику
На п'ять порцій потрібно 500 г магазинних готових фляків, 

порізати брусочками 1х1 см 150 г копченої грудинки (бочка). 
100 г цілих головок цибулі на розсаду обсмажити на олії. По 
100 г моркви, ріпи й селери порізати кубиками (1 см). Розклас-
ти все рівномірно в порційні горщики, додати по 1/4 лаврово-
го листка, чорний перець горошком (4–5 шт.), 20 г попередньо 
замоченого на ніч гороху, сушеної петрушки, 50 г білого соусу, 
20 г білого вина. Налити посоленого до смаку м’ясного бульйо-
ну, щоб покрив продукти, закрити кришкою та тримати в ду-
ховці при 120–150°С близько години.

Подавати в горщиках, притрусивши зеленню кропу та пе-
трушки. 

Смачного!

Ще на початку XX ст. ріпа (Brassica rapa L.) була основним овочем в кухні, а зараз мало 
хто знає, як вона виглядає, не кажучи вже про смакові якості та корисність, а між тим 
страви з ріпи вже майже 40 віків бувають на нашому столі. Зараз у будь-якому маркеті 
продаються її родичі – римський салат і пекінська капуста, а от саму ріпу треба ще 
добре пошукати на базарах, в екомагазинах чи гуртівнях. І сказати, що купити ріпу 
«простіше пареної ріпи», – було б неправдою. Але якраз зараз, у міжсезоння й піст, 
були основні періоди її споживання.
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Фестиваль культури 
«Українська весна»
Познань, 9–12 травня 2019 року

9 травня, четвер

Конференція «Українські сліди у Велико-
польщі» – офіційне відкриття дванадця-
тої едиції «Української весни» за участі 
дипломатів та науковців. 
Під час зустрічі буде представлена кни-
га українського письменника Богдана 
Коломійчука «Готель "Велика Пруссія"». Це 
перша книга українського письменника про 
Познань.
KОЛИ: о 9:00
ДЕ: Scena Nowa, Centrum Kultury «Zamek» 
(вул. Św. Marcin 80/82)
Вхід вільний!

Проект «Ukraїner» – три короткометраж-
ні фільми про традиції кобзарів та україн-
ської бандури, простори на сході України 
й давнє ремесло «ліжників» у Гуцульській 
області.
КОЛИ: o 17:00 
ДЕ: Kino Pałacowe, Centrum Kultury «Zamek» 
(вул. Św. Marcin 80/82)

Українське кіно «Малевич: 
Український квадрат» – документальний 
фільм про одного з найвідоміших художни-
ків ХХ століття Казимира Малевича. 
КОЛИ: о 17:30
ДЕ: Centrum Kultury «Zamek» 
(вул. Św. Marcin 80/82)
Вхід 2 зл.

10 травня, п'ятниця 

INSO-Львів – концерт симфонічного 
оркестру
КОЛИ: о 20:00
ДЕ: Sala Wielka, Centrum Kultury «Zamek» 
(вул. Św. Marcin 80/82)
Вхід вільний!

11 травня, cубота

Майстер-клас для дітей «Нові перспек-
тиви», присвячений дітям із міграційним 
досвідом у віці 7–11 років. 
KОЛИ: 10:30–12:30
ДЕ: Scena Nowa, Centrum Kultury «Zamek» 
(вул. Św. Marcin 80/82)
Вхід безкоштовний!

Інформаційна зустріч про систему освіти 
в Польщі – для іноземців, чиї діти вже є або 
будуть учнями польської школи в майбут-
ньому.
КОЛИ: 13:30–15:00
ДЕ: Scena Nowa, Centrum Kultury «Zamek» 
(вул. Św. Marcin 80/82)
Вхід безкоштовний!

Концерт Джамали
КОЛИ: о 20:00
ДЕ: Sala Wielka, Centrum Kultury «Zamek» 
(вул. Św. Marcin 80/82)
Вхід вільний!

12 травня, неділя

Документальна стрічка 
«Людина з табуретом» 
КОЛИ: о 17:00
ДЕ: Kino Pałacowe, Centrum Kultury «Zamek» 
(вул. Św. Marcin 80/82)

Інтеграційний вечір для гостей та органі-
заторів фестивалю з українською сучас-
ною музикою. Про місце заходу організа-
тори повідомлять на своїй сторінці. 
КОЛИ: о 20:00

Організатором XII-го фестивалю культури 
«Українська весна» є суспільно-культурне 
товариство «Польща–Україна». «Українська 
весна» організовується спільно з Центром 
культури «Zamek» у Познані.
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ZASKOCZ SWOICH KREWNYCH!
ПОРАДУЙ СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!

PRZEKAZ PIENIĘŻNY
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

OFERUJEMY DOSKONAŁĄ, SZYBKĄ OBSŁUGĘ
I ATRAKCYJNE OPŁATY DLA KLIENTÓW 

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВІДМІННЕ, ШВИДКЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРИВАБЛИВІ ТАРИФИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

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

Usługę Zagranicznego Przekazu Pieniężnego dostarcza Ria Financial Services


