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ьогодні на польсько – укра-
їнському кордоні діє шість автотран-
спортних переїздів: Медика – Шегині, 
Корчова – Краківець, Зосин – Устилуг, 
Гребенне – Рава-Руська, Дорогуськ – 
Ягодин, Кросцєнко – Смільниця. Ця 
неабияка інфраструктура має доволі 
велику пропускну спроможність, але 
потенціал, на жаль, не відповідає дій-
сності.

Сотні автомобілів і автобусів сто-
ять у черзі, яка рухається зі швидкістю 
20–30 метрів на годину – так виглядає 
сьогодні автотранспортний переїзд на 
польсько-українському кордоні в сто-
рону Польщі. Стоять усі – українці, 
поляки, німці й французи. Дещо інак-
ше виглядає український напрямок: 
перетин кордону тут зазвичай займає 
кільканадцять хвилин, однак – спра-
ведливості ради – кількагодинні черги 
теж трапляються. Сама по собі пере-
вірка проїзних документів і багажу за-
звичай триває кілька хвилин, але чер-
га до контрольних пунктів тягнеться 
кілометрами. Відтак, плануючи по-
дорож в Україну чи в Польщу, треба 
бути готовим до того, що на кордоні 
доведеться втратити цілий день. 

Які причини кілометрових черг 
на польсько-українському кордоні? 
Що можна зробити, щоб цей кордон 
виглядав інакше? Такі питання по-
ставила соціолог йоанна Конєчна-
Саламатін.

– Задум дослідження ситуації на 
кордоні виник тому, що я перекона-
на, що заблокований кордон заважає 
розвиткові різних прикордонних іні-
ціатив (в тому числі і легального біз-
несу), яким потрібно підтримувати 
постійні транскордонні контакти. 

Та ситуація, яка є, сприяє патоло-
гіям тому, що кордон перетинають 
майже виключно ті, хто має з цього 
якийсь прибуток. Хто не мусить їхати 
– уникає кордону, – розповідає вона. 
Ідея відповідного проекту збіглася з 
програмою «Приязний кордон», яку 
тепер здійснює Фонд Стефана Бато-
рія: проект включає велику кількість 
заходів, спрямованих на полегшення 
візового режиму між Польщею та її 
східними сусідами – Україною, Мол-
давією та іншими країнами – аж до 
скасування віз. 
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Андрій ШЕРЕМЕТ

іна на газ для Києва, фор-
мула вирахування якої закладена ві-
домими газовими контрактами від  
19 січня 2009 року, дійсно є однією 
з найвищих у Європі. Проте, най-
гірше те, що ця ціна може зростати з 
кожним кварталом в залежності від 
коливання світових цін на нафтопро-
дукти.

Наприкінці минулого року міністр 
енергетики України Юрій Бойко заяв-
ляв: підставою для перегляду контр-
акту Путін-Тимошенко є той факт, що 
європейські держави платять за ро-
сійський газ в межах 320-350 доларів 
за тисячу кубічних метрів, а ціна для 
України (без урахування «харкіської 
знижки») вже перевалила за 500 до-
ларів. Проте, такі заяви «Газпром» не 
переконують.

Протягом останніх декількох міся-
ців члени уряду Миколи Азарова нео-
дноразово оголошували, що Росія та 
Україна майже домовилися про змен-
шення ціни на природний газ. Росій-
ська сторона швидко цю інформацію 
спростовувала та робила чергові кро-
ки у бік позбавлення України статусу 
транзитної країни, урочисто вводячи 
в дію трубопровід «Північний потік» 
та домовляючись щодо «Південного 
потоку». Чергові раунди газових пе-
реговорів між Києвом та Москвою за-
вершувалися невдачею.

На думку частини експертів, в 
України є два шляхи виходу із па-
тової ситуації: боротися за надання 
«Газпромом» чергової газової знижки 
за існуючими контрактами, або спро-
бувати ці контракти переглянути.

Дорога до отримання знижки нео-
дноразово озвучувалася російськими 
керманичами. По-перше, Україна має 
змінити вектори інтеграції, обравши 
замість Зони вільної торгівлі з ЄС – 
пропозицію вступу до Митного со-
юзу Росії, Білорусі та Казахстану. 
По-друге, Київ має допустити Мо-
скву до керування українськими га-
зопроводами, створивши так званий 
Газотранспортний консорціум. Такі 
поступки, за оцінкою експертів, дій-
сно знизять ціну на газ, однак,  при-
зведуть до остаточного повернення 
України у «зону впливу Кремля».

Другий шлях – перегляд газових 
контрактів. Польська преса звер-
нула увагу на те, що Київ оголосив 
про зменшення обсягів закупівлі 
російського блакитного палива, що 
може  підштовхнути «Газпром» звер-
нутися до Стокгольмського суду, 
адже газові контракти 2009 року на-
зивають конкретні мінімальні обсяги 
закупівлі – близько 33 мільярдів ку-
бічних метрів на рік. Польські огля-
дачі прогнозують, що скорочення за-
купівлі газу Україною та зменшення 
запотребування в російському паливі 
в європейських державах у зв’язку із 

теплою зимою, змусять Москву по-
нервувати. І хоча знавці дають Києву 
невеликі шанси на перемогу в між-
народних судах, передбачити, яким 
буде рішення Стокгольмського суду, 
ніхто не береться. Додатково Київ 
має збільшувати обсяги видобутку 
власних енергоносіїв та шукати аль-
тернативних джерел постачання газу. 
Українські політики звертають зокре-
ма увагу на скраплений газ з Азер-
байджану.

Не йти на жодні сумнівні компро-
міси з «Газпромом» вирішила Поль-
ща, газові переговори якої з Росією 
також зайшли у глухий кут. Клопо-
тання Варшави щодо зниження ціни 
російського блакитного палива має 
вирішити саме Стокгольмський суд. 
Адже, як підрахували аналітики ви-
дання «Gazeta Wyborcza», в 2012 році 
Польща може заплатити за російський 
газ 516 доларів за тисячу кубометрів. 
Тобто чи не нейбільше в Європі та 
майже стільки, скільки й Україна 
без урахування «100-доларової хар-
ківської знижки». Чи Київ має також 
піти «польською доргою» та шука-
ти справедливості у міжнародному 
суді?. Відповідь на це запитання дає 
сама Москва, яка на початку 2012 
року знизила вартість блакитного па-
лива для деяких європейських спожи-
вачів, зокрема з Німеччини, Франції, 
Австрії та Італії, проте не для Польщі 
і України. ■

Р о с і й с ь к и й  г а з
– «дорогий товариш»

Доки Росія не знижує ціни на газ для України, доти 
існує надія, що Київ бореться за свій суверенітет  

та не потрапить у васальну залежність від Москви. 
Таку думку неодноразово доводилося чути від польських 

експертів. Проте, понад 400 американських доларів  
за тисячу кубічних метрів газу (з урахуванням так зва-

ної «харківської знижки») стали, однак, непід’ємними 
для української економіки. Ця ціна, за оцінкою україн-

ських урядовців, загрожує національній безпеці України. Фото з сайту dancor.sumy.ua



3

№
 6

Тема номера

Продовження 1 сторінки

Тарас ШУМЕйКо

Україна–польща: 
непроїзні переїзди

У рамках проекту фонд уже прово-
див подібне дослідження в 2008 році, 
включно з моніторингом прикордон-
ного руху. Ще раніше такі моніторин-
ги проводились у 2009 і 2010 роках. 
Час від часу хтось зауважує, що на 
кордоні діються страшні речі, впадає 
в праведний гнів і проводить ті чи 
інші дії, метою яких є зміна ситуації. 
однак, досі все обмежувалось сами-
ми дослідженнями. Ми би хотіли, 
щоб були якісь ефекти – розголос це 
ті самі слова, які нічого не міняють. 
Маємо надію, що проект спонукає 
всі зацікавлені сторони знайти суть 
справи і вирішити проблему черг.

Моніторинг проводиться на двох 
найбільших прикордонних переїздах 
(Дорогуськ/Ягодин і Гребенне/Рава-
Руська), при чому він охоплює багато 
аспектів. По-перше, збирається ста-
тистика. Їздять різні особи, учасники 
проекту – «таємні агенти»: вони за-
нотовують, скільки часу тривала та 
чи інша процедура. Щоб уникнути 
випадкових висновків (адже часом ко-
мусь може більше пощастити чи, на-
впаки, не пощастити), ці «агенти» про-
їжджають через кордон по два рази, 
при чому і в будні, і в святкові дні.

Кілька дослідників їдуть автомобі-
лями з українськими реєстраційними 
номерами, кілька інших – з польськи-
ми.

Цей етап роботи вже завершився, 
зараз опрацьовуються дані. 

– Ми зібрали дані на усіх переїздах 
– продовжує й. Конєчна-Саламатін, 
– за винятком переїзду в Коростенку 
– надто він далеко від Варшави, тому 
з міркувань заощадження коштів ми 
вирішили не включати це містечко в 
дослідження). Якою є динаміка руху 
на переїзді, як вона змінюється про-
тягом доби, скільки часу в середньо-
му обслуговується один автомобіль? 

Скільки машин в’їжджає в Польщу 
протягом 15 хвилин? Моніторинг та-
кож проводиться в будні й у святкові 
дні протягом 12 годин – від 9:00 годи-
ни ранку до 9:00 вечора. Ми хочемо 
також дослідити, якими є наслідки 
черг для локальних спільнот. З цією 
метою ми розмовлятимемо з грома-
дами пограниччя: з місцевою владою, 
неурядовими організаціями, різними 
громадськими установами і бізнесом, 
що діють у досліджуваній місцевості, 
та з окремими людьми, які мешкають 
на цих територіях. 

Може виявитись, що ці наслідки 
аж ніяк не є негативними для локаль-
ної спільноти. Адже черга створює 
додаткові робочі місця: людям треба 
поїсти, попити, перепочити. Місцеві 

жителі можуть обслуговувати цих 
людей і заробляти на них. А з іншого 
боку, вони не дуже можуть заробля-
ти на туристах – адже через чергу 
на кордоні число туристів меншає.  
І це також предмет зацікавлення до-
слідників: а хто їздить через кордон? 
З першого погляду, як вони наголо-
шують, видно, що кордон опанували 
переважно ті, хто займається дрібною 
контрабандою (торгівлею), але це ще 
треба дослідити, укласти точну ста-
тистику.

Важливим елементом дослідження 
є також економічний аналіз, що має 
відповісти на запитання, якими є на-
слідки черги на переїздах для розви-
тку прикордонних регіонів у цілому 
і що було б, якби відбулося «приско-
рення» переїздів. 

– Усі ці дані, – завершує й. Конеч-
на-Саламатін, – буде подано в одно-
му рапорті, що представить узагаль-
нений погляд на ситуацію, покаже, 
які існують проблеми й запропо-
нує рекомендації. Ми зустрічаємося  
з представниками митників і при-
кордонної служби, щоб дізнатися, чи 
для них черги є проблемою і що вони 
роблять, щоб цю проблему вирішити. 
Хоча всі розуміють, що черга на пе-
реїзді є явищем патологічним, однак, 
у цьому вбачають і позитивні еле-
менти, оскільки вважається, що чим 
тяжче перетнути кордон, тим менше 
цигарок, алкоголю й дешевого пали-
ва купується за кордоном. Відтак, ми 
хочемо переконати владу, предста-
вивши втрати, яких зазнає Польща 
через непроїзний кордон, і те, якими 
були б наслідки покращення ситуації 
на межі.

Дослідження триватиме до по-
чатку березня 2012 року, всі охочі 
можуть долучитися до нього, на-
писавши свої спостереження без-
посередньо авторці проекту Йоанні 
Конєчній на її електронну адресу: 
jkonieczna@gmail.com

Йоанна Конєчна-Саламатін
– соціолог, науковий працівник 

Інституту соціології 
Варшавського університету. 

Поєднує дослідження процесів 
трансформації в суспільствах 

і державах Східної Європи 
з зацікавленням методологією 

соціальних досліджень 
і техніками аналізу даних. 

Займається також вивченням 
ринку праці в Польщі. 

Співпрацює з громадськими 
організаціями, в т.ч. з Фондом 

Баторія і Фондом розвитку 
місцевої демократії. 
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З
Андрій ШЕРЕМЕТ

е перед прийняттям «За-
кону про легалізацію перебування 
деяких іноземців на території Респу-
бліки Польща» (т.зв. аболіцію) бага-
то говорилося про «малу аболіцію», 
тобто можливість виїхати з Польщі 
нелегальним мігрантам – але без не-
гативних для них наслідків. У зако-
ні про аболіцію, який діє від 1 січня 
до 2 липня 2012 року, не сказано про 
«малу аболіцію». Але все ж цей до-
кумент дає можливість легалізувати 
перебування також тим особам, які 
формально не підпадають під цей за-
кон.

В Управлінні мазовецького воєво-
ди 13 січня 2012 року відбувся Форум 
іноземців – зустріч представників 
Відділу у справах іноземців з пред-
ставниками громадських організацій, 
які допомагають мігрантам. Зустріч 
була присвячена втіленню в життя 
закону про аболіцію. На ній віце-

директор Відділу у справах інозем-
ців Мазовецького воєводства Жаклін 
Санчез-Пирч запевнила, що будуть 
прийматися документи на «малу або-
ліцію».

Що для цього треба зробити?  
Люди, які приїхали в Польщу піс-

ля 20 грудня 2007 року, а на 1 січня 
2012 року перебували тут нелегаль-
но, можуть подавати всі необхідні 
документи на аболіцію, вказуючи 
при тому термін свого перебування 
у Польщі. В обґрунтуванні до анкети 
(пол. uzasadnienie wniosku) потрібно 
вписати: «мала аболіція». Якщо не 
буде формальних браків у докумен-
тах (здані оригінал і 3 копії анкети; 
паспорт i 3 його копії, 4 фотографії 
відповідного розміру), тоді особа 
отримає штемпель у паспорті, а та-
кож підтвердження факту здачі до-
кументів, тим самим вона перебуває 
на території Польщі легально на час 
розгляду справи. Така печатка та цей 
документ дають можливість виїхати 
у свою країну без негативних наслід-
ків – тобто депортації чи заборони 

в’їзду на певний період. Якщо хтось 
хоче повернутись у Польщу, то вже у 
своїй країні може подати документи 
на польську візу. 

Слід зазначити, що на таку заявку 
про легалізацію перебування у рамках 
аболіції буде дано негативну відповідь, 
але кожен нелегальний мігрант може 
скористатися періодом розгляду спра-
ви і виїхати з країни, щоб за кордоном 
подати документи на візу. У випадку 
наявності візи негативна відповідь  
у справі заявки на аболіцію не матиме 
жодного впливу на становище мігран-
та – оскільки ця особа після в’їзду до 
Польщі буде перебувати на її території 
легально.

Зауваження
У різних воєводствах можливі роз-

біжності у трактуванні закону, тому 
радимо подзвонити у Відділ у справах 
іноземців, який відповідає за аболіцію 
у Вашому воєводстві. Перед поданням 
документів варто проконсультува-
тись, оскільки у кожної людини – ін-
дивідуальна ситуація, а між воєвод-
ствами існують розбіжності у трак-
туванні закону. При здачі документів 
варто записати ім’я та прізвище осо-
би, яка приймала документи, оскіль-
ки у випадку відмови прийняття до-
кументів або за інших труднощів це 
дасть можливість поскаржитись або 
з’ясувати ситуацію. ■

Що таке «мала аболіція» 
і хто може нею скористатися?
Мирослава КЕРИК

авершення переговорів, пара-
фування, ратифікація, підписання... 
Так виглядає алгоритм введення в 
життя угоди про асоціацію між Украї-
ною і ЄС, переговори на тему якої три-
вали від 2007 року.

19 грудня 2011 року на саміті 
Україна–ЄС у Києві сторони офіцій-
но оголосили про завершення перего-
ворного процесу. Проте ані президент 
Європейської Ради Герман ван Ромпей, 
ані голова Європейської Комісії Жозе-
Мануель Баррозу тоді так і не постави-
ли свої «автографи» під угодою. Чому? 
Президент ЄС повторив, що Європа 
схвильована «політизованістю судової 

системи в Україні», про що свідчить 
справа Юлії Тимошенко. Євросоюзні 
лідери нагадали також про демокра-
тичні цінності: свободу ЗМІ, свободу 
зібрань та чесні вибори, які мають бути 
«відкритим для всіх кандидатів». 

Саме внутрішня ситуація в Україні 
стала на заваді церемонії парафування 
угоди про асоціацію. Європейські по-
літики побоювалися, що урочистість 
може бути представлена громадянам 
України як величезна перемога україн-
ської влади на «європейському фронті». 

Справа не в самому парафуванні. Це 
– бюрократична процедура, яка лише 
констатує успішний фінал переговор-
ного процесу. Неофіційно говориться, 
що угоду про асоціацію парафують 
протягом найближчих тижнів (мож-
ливо місяців) на «менш представниць-
кому рівні» – без урочистої церемонії 

та без перших осіб України і ЄС. До 
того ж, перший віце-прем’єр-міністр 
України Андрій Клюєв заявив, що під 
цим документом свій підпис поста-
вить заступник міністра закордонних 
справ України Павло Клімкін, а від-
будеться парафування протягом най-
ближчого місяця чи півтора. 

отже, щодо парафування угоди про 
асоціацію, можна, здається, не хви-
люватися. Гірше з ратифікацією цього 
документу 27 країнами-членами ЄС. 
Для того, щоб цей процес відбувся, 
а угода набула чинності, українська 
влада має виконати величезний обсяг 
роботи: починаючи від «вирішення 
справи Ю. Тимошенко» і закінчую-
чи реаль-ними демократичними та 
європейськими перетвореннями. Чи 
готовий до цього Київ, покаже най-
ближчий рік. ■

Саміт Україна – ЄС: завершення переговорів
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Нові митні правила
ветовані президентом

Від 1 січня 2012 року мав набрати 
чинності новий Митний кодекс Укра-
їни, затверджений Верховною Радою 
3 листопада 2011 р. однак, президент 
Віктор Янукович 11 січня 2012 р. за-
стосував своє право вето щодо цього 
зводу законів, оскільки він «обумов-
лює внесення змін до Податкового 
кодексу України, інших законодав-
чих актів, вимагає ухвалення значної 
кількості підзаконних нормативно-
правових актів». На думку голови 
держави, «за час, що залишився до 
набуття чинності Кодексу, прийняти 
необхідні нормативно-правові акти 
неможливо». 

За новими митними правилами, 
громадяни мали б право на: прове-
дення митного оформлення протягом 
4 годин з моменту подання митної де-
кларації та документів; використання 
однієї декларації (попередня декла-
рація) для здійснення різних митних 
формальностей, наприклад контролю 
за доставкою в митний орган призна-
чення, розміщення на склад тимча-
сового зберігання або початку мит-
ного оформлення для вільного обігу; 
право на здійснення митного оформ-
лення товарів у будь-якому митному 
органі; посадова особа митниці не-
сла б персональну відповідальність 
за неправомірні затримки митного 
оформлення  та ін. Президент пропо-
нує відкласти набуття чинності нової 
редакції Митного кодексу на рік – до 
1 січня 2013 року.  (Дзеркало тижня) 

Закордонний паспорт у 16 років

Від 1 січня 2012 року набув чинності 
закон «Про внесення зміни до статті 4 
закону „Про порядок виїзду з України 
і в’їзду в Україну громадян України”». 
За новими правилами, зменшується 
вік, з якого можна отримати закордон-
ний паспорт громадянам, які постійно 
або тимчасово проживають за кордо-
ном (з 18 до 16 років). Крім того, такі 
громадяни тепер можуть звернутися з 
клопотанням про отримання паспорта 
також до Міністерства закордонних 
справ України.

Спрощено й оформлення закор-
донного паспорта особам, які не до-

сягли 16 років. Для цього достатньо 
нотаріально завіреного клопотання 
батьків або законних представників 
про наявність потреби в самостійно-
му виїзді за кордон. Раніше отриман-
ня закордонного паспорта у віці до 18 
років було можливим тільки за умо-
ви наявності вимог про необхідність 
наявності закордонного паспорта в 
закордонній країні прямування і при 
виїзді на постійне місце проживання 
дитини, яка усиновлена іноземцем. 
(Finance.UA)

Нова транспортна схема у Львові

З 1 січня 2012 року у Львові запра-
цювала нова маршрутна мережа, роз-
роблена фахівцями компанії «Луїс 
Бергер» та Національного універси-
тету «Львівська політехніка».

У місті запроваджено радіальний 
та хордовий рух транспорту. Радіальні 
маршрути здійснюють поїздки із пери-
ферійних районів у центральну частину 
міста, а хордові з’єднують периферійні 
райони, оминаючи центральну части-
ну міста. Заплановані хордові маршру-
ти у більшості випадків забезпечують 
доїзд у різні кінці Львова. Радіальні  
маршрути забезпечують доступ до цен-
тра міста. А пересадка – тільки за умо-
ви проїзду через центральну частину 
і купівлю трансферного квитка. Доїзд 
між різними районами міста здійсню-
ється в обхід центральної частини. 

Нова транспортна схема міста ви-
кликала бурхливу негативну реакцію 
у мешканців Львова. Львів’яни нарі-
кають як на недолугість нових марш-
рутів, так і на відсутність на них авто-
бусів. Також для багатьох пасажирів 
зросли витрати за проїзд. (Захід.нет, 
Гал-інфо)

Справа Юлії Тимошенко

У частині організації приховуван-
ня валютної виручки закрито кри-
мінальну справу проти екс-прем’єра 
України Юлії Тимошенко, що сто-
сується діяльності «Єдиних енерге-
тичних систем України». «У зв’язку 
з тим, що законодавством декримі-
налізовано ст. 207 КК України (80-1 в 
редакції 1960 р.) кримінальну справу 
за обвинуваченням Тимошенко Ю. В. 

в частині організації приховування 
валютної виручки закрито», – повідо-
мив прес-центр СБ України. 

Тим часом Юлія Тимошенко про-
довжує перебувати в Качанівській 
виправній колонії у Харкові, куди 
пенітенціарна служба етапувала ко-
лишню прем’єр-міністр 30 грудня 
2011 року. Її cамопочуття, як заявив 
екс-міністр охорони здоров’я Мико-
ла Поліщук, погіршується. У Юлії 
Тимошенко діагнозовано серйозні 
проблеми з хребтом. (Офіційний сайт 
СБУ, 24 телеканал новин)

Міністерство фінансів перебрало
частину функцій Державної митної 
служби України

Кабінет Міністрів України з 1 січня 
переклав частину функцій Державної 
митної служби України на Міністер-
ство фінансів. 

Змінами передбачено, що вивіз за 
митну територію України, транзит 
через територію окремих видів то-
варів визначатиметься не Держмит-
службою, а саме фінансовим відом-
ством.

Також Мінфіну передано право ви-
значати спрощений порядок митного 
оформлення товарів та порядок і умо-
ви надання періодичної митної декла-
рації (зміни до постанови № 1985 від 
25 грудня 2002 року) і т.п.

Постановою передбачається скасу-
вання дії постанови Кабміну № 940 
від 18 липня 2007 року «Про затвер-
дження Положення про Державну 
митну службу України». (УНІАН)

Нові закони  

Від 1 січня 2011 р. в Україні набра-
ли чинності 28 законів, 18 постанов та 
1 розпорядження Кабінету Міністрів 
України, а також 1 постанова Верхо-
вної Ради України. 

Серед базових законів та постанов:  
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік», «Про захист персональних 
даних», «Про судоустрій і статус суд-
дів», основні положення Податкового 
кодексу України та Бюджетний кодекс 
України. (УНІАН)
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З акон, що впроваджує т. зв. 
Аболіцію, прийнято з ме-

тою врегулювання правової ситуації 
великої кількості іноземців, які до-
вший час нелегально перебувають у 
Польщі. Закон про аболіцію вводить-
ся для  протидії незаконній міграції 
і обмеження кількості нелегальних 
мігрантів на території Польщі. Новий 
Закон про аболіцію дозволить іно-
земцям узаконити їхнє перебуван-
ня у Польщі на підставі дозволу на 
тимчасове проживання на території 
Польщі та вийти з т. зв. «сірої зони» 
і поступово інтегруватися у польське 
суспільство.

Це буде вже третій закон про т. 
зв. аболіцію, який дає можливість 
нелегальним іммігрантам отрима-
ти дозвіл на тимчасове проживання. 
Попередні аболіції були введені у 
2003 і 2007 роках. Теперішній закон, 
на відміну від попередніх, спростив 
умови, потрібні для отримання пра-
ва перебування іноземців у Польщі. 
Згідно з новим законом, іноземець 
не буде зобов’язаний пред’являти ме-
дичне страхування, фінансові засоби 
на своє утримання в Польщі і членів 
родини, котрі перебувають на його 
утриманні, чи вказувати на законну 
підставу займати житло.

Дозвіл на тимчасове проживання 
у режимі т. зв. Аболіції надавати-
меться  на період 2 роки, бо попе-
редній досвід свідчить, що період 
1 року був надто коротким для до-
статньої інтеграції іноземців у поль-
ське суспільство. Дворічне легальне 
перебування дозволить іноземцям 
повніше інтегруватися в економічне, 
суспільне і культурне життя Поль-

щі і зменшить кількість ситуацій, в 
яких особи, котрі, узаконивши своє 
перебування, поверталися до т. зв. 
«сірої зони».

В той час іноземець зможе вла-
штовуватися на роботу в Польщі на 
основі трудової угоди без необхід-
ності дозволу на працю. Якщо інозе-
мець влаштовуватиметься на роботу 
на основі цивільно-правового угоди 
– за контрактом або угоди підряду, 
тоді роботодавець повинен зверта-
тися до відповідного воєводи з про-
ханням надати іноземцеві дозвіл на 
працю.

Згідно з Законом про аболіцію,  
отримати право тимчасового прожи-
вання у Польщі можуть іноземці, які 
безперервно проживають у Польщі 
хоча б від 20 грудня 2007 р. і їхнє пе-
ребування на день набуття чинності  
закону є нелегальним.

Іноземці, котрим було відмовлено 
у наданні статусу біженця і прийнято 
постанову про їх виселення з терито-
рії Республіки Польща, мають право 
подавати заяви на отримання дозволу  
на проживання в режимі т. зв. Аболі-
ції за умови, якщо їхнє перебування   
в Польщі є безперервним хоча б від 
1 січня 2010 р. і нелегальним у день 
набуття чинності Закону. Закон пе-
редбачає легалізацію перебування 
усіх іноземців, щодо яких станом на 
1 січня 2010 р. тривав розгляд справи 
про надання їм статусу біженця і був 
розпочатий з подання іноземцем чер-
гової заяви. 

Безперервним вважається перебу-
вання іноземця на території Респу-
бліки Польща, якщо жодна з перерв  
у його перебуванні була не більше 6 
місяців і не перевищує в цілому 10 мі-
сяців протягом періоду, що береться 

до уваги. Не враховуються перерви, 
пов’язані із здійсненням професій-
них обов’язків або виконанням робіт 
за межами території Польщі (на під-
ставі угоди з роботодавцем, головний 
офіс якого розташований у Польщі), 
в супроводі чоловіка чи дружини для 
виконання професійних обов’язків за 
межами Польщі або з приводу ліку-
вання.

Для отримання дозволу на тим-
часове проживання у режимі т. зв. 
Аболіції іноземцеві потрібно пода-
ти  анкету-зголошення до відповід-
ного воєводи за місцем перебуван-
ня іноземця. Анкету-зголошення 
слід подавати на таких самих блан-
ках, як для дозволу на тимчасове 
проживання на території Польщі. 
Бланки анкет-зголошень можна 
отримати в Управліннях воєвідств 
та на їхніх веб-сторінках або на 
веб-сторінці Управління у спра-
вах іноземців (www.udsc.gov.pl/
Formularze,240,html).

Анкету-зголошення на дозвіл на 
тимчасове проживання у режимі т. зв. 
Аболіції іноземці зможуть подати до 
відповідного воєводи від 1 січня 2012 
року. Термін подачі анкет-зголошень 
закінчується 2 липня 2012. Анкети-
зголошення, подані до 1 січня 2012 р. 
та після 2 липня 2011 р., розглядатися 
не будуть.

Подання анкети-зголошення у 
встановлений адміністративним ор-
ганом термін відповідно до положень 
закону воєвода підтверджує  печат-
кою в проїзному документі іноземця. 
Перебування іноземця в Польщі в 
процесі розгляду анкети-зголошення 
про видачу йому дозволу на тим-
часове проживання буде вважатися 
законним до дня прийняття остаточ-

Аболіція для іноземців
Іноземці, які нелегально перебувають у Польщі, зможуть узаконити своє перебування. 

Від 1 січня 2012 р. набуде чинності Закон, прийнятий 28 липня 2011 р. про узаконення перебування 
деяких категорій іноземців на території Республіки Польща, Зміни до закону про надання захисту 

іноземцям на території Республіки Польща та Закон про іноземців (Dz. U. z 2011r., Nr 191, poz. 1133).
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ного рішення, крім випадків, коли    
процес адміністративного розгляду 
анкети-зголошення призупинено на 
прохання іноземця.

Теперішні положення Закону про 
введення т. зв. Аболіції дозволяють 
іноземцям регулювати їхнє пере-
бування в Польщі, тому видача іно-
земцеві дозволу на тимчасове про-
живання припиняє дію рішення, яке 
зобов’язує іноземця виїхати з Польщі 
або виселення його з території Респу-
бліки Польща. Якщо іноземець отри-
має дозвіл на тимчасове проживання, 
а його персональні дані були у спис-
ку небажаних іноземців на території 
Польщі, то вони будуть виключені з 
цього списку.

Дуже важлива інформація для іно-
земців, котрі мають намір в майбут-
ньому отримати право постійного 
проживання в Польщі: термін пере-
бування у Польщі на підставі дозволу 
на тимчасове проживання у режимі т. 
зв. Аболіції не буде зарахованим до 
терміну перебування, який дає пра-
во в майбутньому отримати дозвіл на 
перебування довгострокового рези-
дента ЄС.

Щоб продовжити своє легальне 
перебування після закінчення дії 
дозволу на тимчасове проживання 
відповідно до т. зв. Аболіції, іно-
земцеві доведеться використовува-
ти стандартний режим легалізації 
на території Республіки Польща  
в рамках відповідних положень За-
кону про іноземців від 13 червня 
2003 року.

Відмова у наданні іноземцеві до-
зволу на тимчасове проживання від-
повідно до Закону про аболіцію буде 
у таких випадках: 

● якщо іноземець не відповідає ви-
могам для надання йому такого до-
зволу або персональні дані іноземця 
введені в Шенгенську інформаційну 
систему іншою державою Шенген-
ської зони з метою відмови йому у 
в’їзді; 

● якщо до розгляду анкети-
зголошення додано документи, що 
містять неправдиві персональні дані 
іноземця або іншу неправдиву інфор-
мацію;

● якщо до розгляду анкети-
зголошення додано підроблений до-
кумент або чужий документ;

● якщо цього вимагатимуть спра-
ви оборони, державної безпеки або 
збереження громадської порядку та 
інтересів Республіки Польща;

● якщо персональні дані іноземця 
будуть у списку небажаних іноземців 
на території Польщі.

Закон про аболіцію зобов’язує іно-
земців віком від 14 років залишати 
відбитки пальців у коменданта при-
кордонної варти та в представництві 
прикордонної варти відповідного 
воєводи, до якого іноземець подає 
анкету-зголошення.

Закон про легалізацію іноземців у 
Польщі викликає зацікавлення фірм 
(інколи нечесних), які є посередни-
ками у розгляді адміністративних 
справ в адміністративних органах. 
Іноземці, котрі не орієнтуються в за-
конодавстві і слабо володіють поль-
ською мовою, часто вимушені ко-
ристуватися їхніми послугами. Ціни 
на послуги таких фірм можуть бути 
завищені. Потрібно бути обережним 
у виборі таких фірм-посередників, бо 
немає жодної установи, яка б конт- 
ролювала їхню діяльність.

Варто пам’ятати, що найчастіше 
потерпілою стороною у таких випад-
ках є сам іноземець. 

Якщо іноземцеві відмовлено у на-
данні дозволу на тимчасове прожи-
вання на території Республіки Поль-
ща, він має право подати на апеляцію 
до начальника Управління у справах 
іноземців. 

Іноземці, зацікавлені у легалізації 
свого перебування відповідно до За- 
кону про т. зв. Аболіцію, можуть зна-
йти потрібну інформацію в Управ-
ліннях воєвідств та на їхніх веб-
сторінках,  на веб-сторінці Управління 
у справах іноземців та на веб-порталі  
www.abolicja.gov.pl. Інформацію про 
аболіцію для іноземців у Польщі Ви 
можете отримати польською, росій-
ською, англійською, в’єтнамською 
мовами в Управлінні у справах іно-
земців за телефоном 22 601 75 25. До-
відки телефоном надаються у понеді-
лок, вівторок, четвер і п’ятницю від 
8.15 до 16.15 год. і в середу від 15.00 
до 20.00 год. ■

Інформація надана Управлінням до справ 
іноземців (Urząd mazowiecki, 

 Urząd ds. Cudzoziemców)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Після того, як закон, при-
йнятий 28 липня 2011 р. про 
узаконення перебування де-
яких категорій іноземців на 
території Республіки Польща 
(«Закон про аболіцію»), на-
брав чинності з початком 
2012 року, з’явилося і надаль 
з’являється чимало питань,  
з ним пов’язаних. На прак-
тиці входження закону в дію 
виглядає по різному. Засоби 
масової інформації, непри-
буткові громадські організації 
надають інформацію згідно 
офіційних джерел, яка доволі 
часто видається неповною  
в процесі подавання анкети 
чи збирання необхідних до-
кументів.
Якщо Ви плануєте скориста-
тись з аболіції, радимо Вам 
звернутись за детальною ін-
формацією, задзвонивши на 
інфолінію при Управлінні  
у справах іноземців: 
тел.  22 60 175 25. 
Інтернет-сторінка:
www.abolicja.gov.pl
Безкоштовні консультації 
надають:
Фонд розвитку «Без кордонів» 
(Fundacja Rozwoju Oprocz 
Granic)
тел. +48 22 403 78 72, 
       +48 517 459 418) 
Польська гуманітарна акція 
тел. +48 22 828 88 82 
        (Варшава) 
       +48 12 42 15 771 (Краків) 
       +48 56 65 21 368 (Торунь)
Комітет «Іммігранти 
за аболіцію»
тел. +48 788 588 660
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Ксенія ХАТАЛЬСЬКА

кщо Ви вчитеся в Польщі, 
то маєте право подати документи на 
дозвіл на тимчасове перебування. У 
переважній більшості він видається 
до кінця академічного року. Якщо Ви 
– учасник програми, терміни якої не 
збігаються зі стандартною схемою на-
вчання за семестрами, то Ваш дозвіл 
на перебування буде обмежений пері-
одом програми. Дозвіл на перебуван-
ня менш ніж на 3 місяці не видається.

Що дає дозвіл на перебування?
Важливим плюсом такого докумен-

ту є те, що для його отримання не тре-
ба виїжджати з Польщі. З ним можна 
легально перебувати в Польщі протя-
гом усього терміну його дії. Він дозво-
ляє подорожувати по шенгенській зоні 
90 днів протягом півріччя.

Головною перевагою для студента 
є те, що з тимчасовою посвідкою про-
живання можна працювати без дозво-
лу на роботу. однак важливо знати, що 
польська адміністрація видає студент-
ські дозволи на перебування тільки 
студентам та аспірантам денної форми 
навчання вищих навчальних закладів, 
що знаходяться в списку Міністерства 
науки і вищої освіти. У ньому знахо-
дяться провідні виші країни (Варшав-
ський та Яґеллонський університети, 
Варшавська політехніка т.д.) і Польська 
Академія наук. У подібному випадку 
Ваш дозвіл на тимчасове перебування 
буде видано на підставі статті 53 § 1 
п.16 Закону про іноземців.

Студенти вишів, яких немає в зга-
даному списку, студенти заочної фор-
ми навчання, учасники інших освітніх 
програм також мають право отримати 
дозвіл на перебування. однак він буде 
виданий на підставі інших статей За-
кону про іноземців – а значить, не дає 
привілею працювати без дозволу.

Які документи необхідні для отри-
мання дозволу на перебування?

● 4 заповнені польською мовою 
анкети. Ви можете заповнити одну і 
зробити три ксерокопії, однак підписи 
на всіх чотирьох повинні бути оригі-
нальними.

● 3 ксерокопії паспорта, включаю-
чи сторінки з персональними даними, 
візами, будь-якими оцінками. Чисті 
розвороти ксерокопіювати немає не-
обхідності.

● 4 фотографії 4х3,5х5 – анфас. об-
личчя має займати 70–80% фотографії.

● прописка в гуртожитку або орен-
дованій квартирі.

● договір найму житла або умова із 
гуртожитком.

● довідка з місця навчання на блан-
ку встановленого зразка. У довідці має 
бути зазначено строк і форма навчан-
ня, спеціальність, те, чи платите Ви за 
навчання й чи отримуєте стипендію.

● студент денної форми навчання 
повинен надати документ, що підтвер-
джує наявність коштів для проживан-
ня в Польщі. Таким документом може 
бути підтвердження балансу рахунку 
з банку з розрахунку 800 злотих на 
кожен місяць навчання. Рахунок може 
бути в будь-якому банку, у тому числі 
закордонному, у польських злотих або 
інший конвертованій валюті.

● крім коштів проживання, необ-
хідно надати підтвердження того, що у 
Вас є кошти на повернення в країну по-
стійного перебування. Як правило, для 
громадян країн, що межують з Поль-
щею (Україна, Білорусь, Росія), ця сума 
становить 200 зл.; для європейських 
країн, що не межують з Польщею – 
Вірменія, Грузія тощо – 500 зл., Для 
держав з інших континентів (США, 
Нігерія, Китай тощо) – 2500 зл. Замість 
зазначеної суми, можна надати придба-
ний зворотний квиток.

● якщо Ваше навчання платне, не-
обхідно також принести довідку про 
його вартість, а також підтвердження 
оплати, якщо Ви вже її внесли. Якщо 
Ви ще не оплатили навчання, то ко-
шти для його оплати повинні бути на 
Вашому рахунку.

● якщо Ви отримуєте стипендію, то 
необхідно надати документ, що під-
тверджує надання Вам стипендії та 
інформацію про її розмір і строк, на 
який вона виділена. Якщо стипендія 
не покриває необхідних коштів (див. 
вище), то в цьому випадку Вам також 
необхідно буде надати довідку з банку 
з необхідною різницею.

● страховий поліс, що покриває пе-
ребування в лікарні.

● підтвердження оплати за проце-
дуру розгляду (340 зл).

Усі документи повинні подаватися 
польською мовою або бути перекладе-
ні в присяжного перекладача в Поль-
щі. Нотаріальний переклад, зроблений 
закордоном, не приймається.

Хід процедури
Подати документи на дозвіл необ-

хідно мінімум за 45 днів до закінчення 
терміну дії візи. У тому випадку, якщо 
Ви подали документи у встановлений 
строк, а процедура затягнулася, то 
у Вас є право отримати спеціальний 
штамп у паспорт, який буде підтвер-
джувати легальність Вашого перебу-
вання в Польщі, поки у Вашій справі 
не буде прийнято рішення. Цей штамп 
не дозволяє подорожувати по шенген-
ській зоні. У разі необхідності Ви змо-
жете з ним виїхати з Польщі до своєї 
країни, проте, щоб повернутися, Вам 
буде необхідно відкрити нову візу.

Під час подачі документів Вашій 
справі буде надано номер і встановле-
но термін прийняття рішення. Якщо 
для видачі дозволу на проживання Вам 
знадобляться додаткові документи або 
буде бракувати будь-якого з перерахо-
ваних Вище документів, адміністрація 
проінформує Вас про це в письмовій 
формі і встановить терміни, у які Ви 
повинні надати документи. Усі листи 
Ви повинні отримати особисто.

Якщо рішення (пол. Dezycja o za-
mieszkanie na czas oznaczony) пози-
тивне, то в ньому буде зазначено, на 
який термін його видано і на підставі 
якої статті Закону про іноземців. Далі 
Вам необхідно буде оплатити виго-
товлення пластикової картки (karta 
pobytu) – документа, з яким Ви будете 
в’їжджати і виїжджати з Польщі, а та-
кож пред’являти в Польщі для посвід-
чення вашої особи. У зазначений тер-
мін після пред’явлення підтвердження 
оплати – 50 зл. і актуальної прописки, 
якщо термін дії попередньої вже за-
кінчився, Вам буде видана картка.

Якщо у Вашій справі було прийня-
то негативне рішення, з яким Ви не 
згодні, то Ви маєте право протягом 14 
днів подати апеляцію. ■

Дозвіл на тимчасове перебування на підставі навчання: 
як його отримати і що він дає?

Я
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П
ід час навіть короткого пе-

ребування в іншій країні можна більш 
реально зважити всі «за» та «проти» 
довгого візиту. Як говорить Ганна Ба-
женова, під час проживання в Польщі 
вона почала більше цінувати Україну, 
ніж раніше, а також познайомилася  
з іншою самобутньою культурою. На 
її думку, найважливіший результат 
участі в освітніх програмах закордо-
ном – це нові знайомства як у профе-
сійній галузі, так і поза професійною 
сферою. Адже кожна програма ко-
лись закінчується, а друзі будуть далі  
з вами протягом усього життя.

Для студентів-дослідників, які на-
вчаються на магістерських програ-
мах українських ВНЗ, та аспірантів 
призначена програма наукових ста-
жувань Інституту Інтердисциплінар-
них Досліджень „Artes Liberales” при 
Варшавському університеті (Instytut 
Badań Interdyscyplinarnych „Artes 
Liberales” UW). До участі запрошу-
ються молоді науковці, які займають-
ся гуманітарними та соціальними на-
уками і можуть представити власний 
проект дослідження, яке вони би хо-
тіли проводити на базі польських на-
укових інституцій. Знання польської 
мови від потенційних учасників не 
вимагається, натомість потрібна ре-
комендація від наукового керівника 

Освітні програми 
для українських студентів

та обгрунтування власних наукових 
досягнень. Стажування, як правило, 
триває один-два місяці, але може бути 
продовжене до півроку. При цьому на-
дається стипендія Міністерства науки 
і освіти Польші (Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego RP) у розмірі 
1350 польських злотих на місяць. «Про 
стажування у Варшаві маю самі пози-
тивні спогади», – говорить Валентина 
Лось, яка вже двічі ставала учасницею 
цієї програми. «Це дійсно унікальна 
можливість для українських дослідни-
ків зібрати матеріал для магістерської 
роботи чи дисертації». Для зацікавле-
них у стажуванні хочемо підкресли-
ти, що подавати документи для участі 
можна протягом року, але мінімум за 
60 днів до його планованого початку.

Для тих, хто в майбутньому не об-
межує свої амбіції Польщею, ціка-
вими будуть магістерські програми, 
які пропонує Європейський Коледж  
у Натоліні, Варшава (College of Europe 
Natolin). Це польський філіал відо-
мого Європейського Коледжу, який 
знаходиться в місті Брюгге, у Бельгії,  
і вже понад 60 років готує фахівців  
з міжнародних відносин, європейської 
політики, державної адміністрації, 
економіки та права. його випускника-
ми є провідні політики країн Західної 
та Центральної Європи. У Варшаві на 
разі можна отримати титул магістра 
європейських інтердисциплінарних 

студій. На 2012-2013 роки Європейська 
Комісія планує надати декілька сти-
пендій для студентів з країн-учасниць 
програми Східного партнерства для 
навчання в Європейському Коледжі. 
отже, громадяни України можуть 
отримати стипендії, які покриють 
кошти навчання, проживання, тран-
спорту та щоденні витрати. Аби стати 
студентом Європейського Коледжу 
Ви маєте підтвердити, що дуже добре 
володієте англійською чи французь-
кою мовою та послуговуєтеся другою 
іноземною принаймні на середньо-
му рівні. Після закінчення програми  
у працевлаштуванні випускникам до-
помагає спеціальний центр кар’єри. 
Випускниця Лідія Куземська переко-
нує, що не варто боятися подавати за-
явки: мовні тести можна було скласти 
при вступі, а на співбесіді вимагалося 
продемонструвати підставові знання  
з історії Європейського Союзу. «Серед 
вступників до Коледжу переважали 
історики, політологи та міжнарод-
ники, хоча траплялися й інженери та 
лікарі. Протягом першого семестру 
ми слухали обов’язкові курси, при-
свячені різним аспектам функціону-
вання ЄС, протягом другого семестру 
можна було обрати дві третини курсів 
згідно власних зацікавлень», – гово-
рить Лідія. Також Коледж пропонує 
велику кількість цікавих зустрічей  
з працівниками структур ЄС, семіна-
рів та навчальних поїздок. Єдиний мі-
нус, як зізнається Лідія, це те, що з та-
ким дипломом краще шукати роботу  
в Європі, ніж в Україні. Останній тер-
мін подачі заявок до Європейського 
Коледжу цього року – 15 березня. ■

олена БАБАКоВА

Ми продовжуємо презентацію 
польських освітніх програм, в яких 

можуть брати участь студенти 
та випускники українських вищих 

навчальних закладів.  
Якщо в попередніх випусках мова 

йшла про короткотермінові 
програми, участь в яких, як 

правило, не пов’язана зі знанням 
іноземних мов та дослідницькою 
спеціалізацією, то цього разу до 

вашої уваги інформація про освітні 
пропозиції інституцій, які мають 

до потенційних учасників більш 
серйозні вимоги. Але з іншого боку – 

пропонують теж більше. 

Більше інформації можна отримати на інтернет-сторінках: 
Програма наукових стажувань Інституту Інтердисциплінарних Досліджень „Artes Liberales” 
при Варшавському університеті: http://antyk.ibi.uw.edu.pl/pl/node/309  

Європейський Коледж у Натоліні: 
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=admisscholar_ENP 

Фото з: www.coleurop.be
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А гентства з набору персо-
налу на деякі малопопулярні посади 
шукають працівників методами, які 
більш нагадують агресивний марке-
тинг, ніж професійний пошук хоро-
ших працівників. Саме у фірмах, де 
працівники часто змінюються, мала 
зарплатня й важка праця, існують 
безперервні проблеми з персона-
лом. Праця комівояжера, робота на 
стрічці на заводах, телемаркетинг… 
Скільки разів у газетах можна прочи-
тати оголошення: «легкий заробіток, 
еластичні години роботи, молодий 
колектив»?! Якщо Ви самі вирішите 
піти на таку роботу, – це ваш вибір, 
але не даймо ввести себе в оману, 
коли в оголошенні не написано, яку 
працю доведеться виконувати.

Як пізнати, що криється за оголо-
шенням з пропозицією праці? ось де-
кілька способів, завдяки яким можна 
розпізнати, чи це серйозна пропози-
ція, чи звичайна втрата часу. На що 
треба звернути увагу?

Фірми, які розміщують оголошен-
ня в популярних газетах або на ві-
домих порталах працевлаштування, 
мусять пройти перевірку. Вони запо-
внюють формуляр, у якому подають 
адресні дані, а також NIP (податко-
вий номер). Додатковим чинником, 
що заохочує користуватися перевіре-
ними порталами, є те, що фірми, які 
розміщують оголошення з набору 
персоналу, мусять внести оплату (за 
оголошення, за підбір персоналу, за 
пошук резюме в базі даних порталу) 
– а це вже саме в собі є підтверджен-
ням, що фірма дійсно шукає хорошо-
го працівника і підходить до цього 
всерйоз.

Прибуткові фірми, які пропону-
ють хороші посади, можуть дозво-
лити викупити оголошення в пресі 
й на веб-порталах. На добрих сай-
тах існують принципи, за якими 
дискваліфікуються деякі фірми, що 
дають оголошення. Фірма мусить 
подати дані для фактури, контактну 
особу, що представляє працедавця, 
а також погодитися на засади діяль-
ності порталу працевлаштування. 

Що приховують 
оголошення про працю?
Володимир ЛИХоТА

Уже на етапі читання 
пропозицій від працедавців ми 

можемо зрозуміти, з ким маємо 
справу. Тож уважно читаймо ого-
лошення і робімо відповідні висно-

вки! Лише таким чином можна 
позбутися багатьох проблем.

Відкидаються також деякі потен-
ційно небезпечні оголошення (на-
приклад, пропозиції від ненадійних 
працедавців, а також з еротичним 
підтекстом).

оголошення від надійних пра-
цедавців характеризуються, зокре-
ма, добре опрацьованим змістом. У 
більшості фірм над пошуком нових 
працівників працюють фахівці, які 
дбають про відповідний переказ ін-
формації до кандидатів. Пропозиції 
праці від добросовісних працедавців 
– конкретні й зрозумілі. оголошен-
ня повинно містити достовірні дані. 
Жодних обіцянок легкого й швидкого 
заробітку! Воно має бути добре відре-
даговане і викликати довіру. З однієї 
сторони, мають подаватися вимоги 
від кандидата, а з другої – пропозиція 
праці від фірми.

Якщо, наприклад, у газеті Ви час-
то натрапляєте на те саме оголошен-
ня, це може означати, що фірма має 
клопіт з пошуком працівників або 
працівники часто звільняються з по-
сади. Якщо ви побачите цікаве ого-
лошення, перевірте (якщо це можли-
во), чи воно не з’являлося протягом 
останнього року щотижня. Якщо Ви 
шукаєте постійної праці, то уникайте 
оголошень, з яких ясно, що це – до-
даткова робота. Усі оголошення, що 
заохочують виконувати роботу типу: 
«тільки в нас», «величезні гроші», «10 
тис. на місяць» – можуть лише озна-
чати, що на такі посади брак охочих. 
Це – тільки обіцянки.

Жінки особливо мусять вважати 
на оголошення, які під виглядом хо-
рошої пропозиції ховають в собі за-
грози. Як можна вірити в оголошен-
ня: «офіціантки до клубу без знання 
мови?» На такій роботі Вас можуть 
використовувати. особливо уважно 
потрібно підходити до пропозицій з 
інших країн. Варто ознайомитися зі 
сторінкою www.strada.org.pl, на якій 
знайдете інформацію, що потрібно 
зробити перед виїздом на роботу і як 
не стати жертвою торгівлі людьми. ■

оголошення
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Олександр Ярмола і гурт «Гайдамаки» на відкритті Національного 
стадіону у Варшаві. Фото з: gazeta.ua

29 січня 2012 року відбулася інавгурація Національного стадіону (Stadion 
Narodowy) у Варшаві. Незважаючи на довжелезні черги і лютий мороз, біля 
стадіону зібралися тисячі варшавян і гостей міста. Перші відвідувачі чатува-
ли вже від обіду, хоч брами з одної сторони відкрили лише о 14-й. Всі чекали 
на відкриття і ніхто не нарікав, мерзнучи на морозі, адже це була виняткова 
можливість для усіх бажаючих безкоштовно потрапити на стадіон і подивити-
ся концерт з участю польських і – що дуже приємно – українських зірок, адже 
пунктуально о 15-й на сцені з’явився український гурт «Гайдамаки» разом з 
польським «VooVoo». Концертну програму разом з польським гуртом „Voo 
Voo” музиканти створили ще кілька років тому і випустили диск, який став 
відомим як в Польщі, так і в Україні. З кожною годиною кількість відвідувачів 
збільшувалась. За оцінками організаторів, відкриття стадіону відвідало понад 
75 тисяч людей. Завершував інавгурацію святковий салют. ■

Тетяна РоДНЄНКоВА

19 грудня у приміщенні Варшавської Політехніки відбулася зустріч «Від 
міграції до інтеграції» («From migration to integration»), приурочена до Між-
народного дня мігранта. Центр міжнародної співпраці (Centrum Współpracy 
Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej) організував для студентів справжнє 
маленьке свято, запросивши представників адміністрації Варшавської Політех-
ніки, а також працівників різноманітних центрів і громадських організацій, які 
працюють з іноземцями. В рамках зустрічі відбулась також презентація газети 
«Наш вибір». ■

Міжнародний день мігранта 
у Варшавській Політехніці

Фото Зеновії Шіц
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Культура і спорт

ЩЕдРий ВЕчІР
Молоді українці, які вже не перший рік збираються при 

Свято-Успенській василіанській парафії у Варшаві, відсвят-
кували разом Щедрий вечір. Вечір був по-справжньому ще-
дрим, адже кожен намагався приготувати традиційні україн-
ські страви. Після благословення їжі всі засіли до святкового 
столу. Був цей вечір щедрим також на колядки та щедрівки, 
які гучно лунали після вечері. ■

Фото 
авторки 

статті

МАЛАНКА
22 січня, в День соборності України, варшав-

ська молодь потішила парафіян Української Греко-
Католицької церкви на Мьодовій святковою «Малан-
кою». Театралізоване дійство зацікавило чимало укра-
їнців, адже після Св. Літургії церковний підвал був 
заповнений дітьми і дорослими. Усім запам‘яталися 
як традиційні персонажі маланки: жвава коза, пасту-
шок, козак, так і досить нетрадиційні, як от польський 
митник, який перевіряв документи. Неперевершеною 
була і сама Маланка, яка зібрала найбільше оплесків 
і овацій. На завершення, радісних глядачів привітав 
господар монастиря – протоігумен ієром. Ігор Гара-
сим ЧСВВ – і подякував організаторам і акторам «Ма-
ланки» за чудове свято. ■

Минає півроку з початку проекту «Zasoby 
informacyjne dla migrantów z Ukrainy  
w Polsce». Протягом цього часу ми намагалися 
реагувати на актуальні теми 
і події, пов‘язані з життям українців у Польщі. 
Команда журналістів і редакторів віддано 
працює, щоб кожного місяця читачі газети 
отримували повну – і головне – корисну 
інформацію, покликану допомогати у різних 
питаннях, що стосуються перебування 
на території Польщі, праці та навчання. 
Ми плануємо видавати спеціальний додаток, 
де заміщуватимемо оголошення про працю, 
пошук житла та ін. Оголошення можна 
надсилати на адресу redakcja@naszwybir.pl 
Оголошення будуть безкоштовними. 
Подані оголошення будуть розміщені 
на порталі www.naszwybir.pl
Редакція залишає за собою право обирати 
оголошення до друку.
Щоб мати можливість видавати газету 
в майбутньому, звертаємося до Вас 
з проханням про підтримку нашої газети 
у вигляді доброчинних пожертв на діяльність 
фонду «Наш вибір».  
Пожертви можна переказувати на рахунок: 
Fundacja Nasz Wybór
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Nordea Bank Polska S.A. Oddział/POB
CBD O/Głowny 1 P.B. w Warszawie
Adres: Żymirskiego 5/15, 04-045 Warszawa
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Тетяна РоДНЄНКоВА
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