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Вступ
Головні адресати цієї книги – легальні мігранти з країн, що не є членами Євро-
пейського Союзу, які приїжджають до Польщі з наміром розпочати працю 
і залишитись тут на тривалий час. Вибір цього адресата, безперечно, вплинув 
на зміст публікації. Частина представлених у ній правових положень, переду-
сім тих, які пов’язані з працею та легалізацією перебування, не стосується ані 
прибульців з країн Європейського Союзу, ані громадян Європейського еконо-
мічного простору. Крім того, у ній немає інформації на тему освіти та ведення 
господарської діяльності у Польщі. Варто нагадати, що ці теми висвітлювалися 
у недавно виданих публікаціях подібного характеру1. У цей пакет ми старалися 
помістити найважливіші дані, необхідні для функціонування у Польщі особи, 
яка тут працює або клопочеться про працевлаштування. З огляду на це осно-
вну частину книги становить інформація щодо легалізації перебування, дозволу 
на працю, податкової системи та страхування (обмежена найбільш типовими 
ситуаціями). Щоби полегшити орієнтацію у цих темах, ми помістили словничок 
найважливіших термінів та абревіатур, які вживаються у розмовній мові при 
обговоренні вищезгаданих тем. Крім того, ми включили до публікації список 
важливих для іноземців органів та управлінь з інформацією, якими справами 
вони займаються. Враховуючи той факт, що мігранти є групою, яка наражається 
на ризик потенційної дискримінації та насильства за ознакою раси, а також те, 
що вони можуть частіше, ніж поляки, бути жертвами злочинів, ми помістили 
розділ, присвячений правовому захисту. Книгу доповнюють стисло викладені 
загальні дані про Польщу, її політичну систему та адміністративний поділ, свята, 
що відзначаються у Польщі, неробочі дні, а також список церков і релігійних 
організацій, організацій мігрантів та організацій, що допомагають мігрантам.

Ця книга не висвітлює усіх тем, які стосуються мігрантів у Польщі. Вибира-
ючи теми, ми враховували висновки, до яких дійшли у ході реалізації проекту 
«Мігранти у Польщі – інформація та правова допомога», крім того, ми скорис-
тались багаторічним досвідом програм, які проводяться у Гельсінському фонді 
з прав людини, – програми «Безоплатної правової допомоги для іноземців та 
біженців», програми «Права меншин», а також Національного контактного 
пункту мережі «RAXEN», що діє при Агентстві Європейського Союзу із захисту 
основних прав. Слід також підкреслити, що ми консультувалися з іноземцями 
(та їх близькими), які проживають у Польщі, стосовно змісту публікації – ми 
звернулися до них із питанням про те, як їм вдалося дати собі раду у Польщі. 
Зокрема, ми питали про те, у яких сферах життя їм було найважче орієнтуватися, 
яку інформацію було найскладніше знайти, з якими процедурами виникало най-
більше клопотів. Усім цим особам ми хотіли б щиро подякувати за їх ідеї, поради 
та рекомендації.

1 Наприклад, Окружна палата юридичних консультантів видала Інформаційний довідник для іноземців про навчання у Польщі 
(Варшава 2009). Інформацію про те, за яких умов іноземці можуть розпочати господарську діяльність, можна знайти, зокрема, на 
веб-сайті www.migrant.info.pl
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Як вказувалося вище, головний адресат цієї книги є чітко визначеним. Однак 
велика кількість інформації, що у ній міститься, безперечно, стане у пригоді 
широкому колу осіб. Ми сподіваємося, що публікація допоможе мігрантам, які 
приїжджають до Польщі, орієнтуватися у польських реаліях, і тим самим сприя-
тиме їх швидкій та безперешкодній інтеграції до польського суспільства.
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Розділ I
Жменя інформації про Польщу
Площа – 312 685 км2

Населення – 38 157 055 млн. (2006 р.)
Столиця – Варшава
Державна мова – польська
Валюта – польський злотий (сто грошів)
Одиниці мір – метрична система, температура вказується у градусах Цельсія
Час – зимовий період – центральноєвропейський час CET (UCT +1), літній період 
– CET (UCT +2)
Адміністративний поділ –2478 гмін, 314 повітів, 16 воєводств
Столиці воєводств: Нижньосілезьке воєводство – Вроцлав, Куявсько-Поморське 
– Бидгощ/Торунь, Люблінське – Люблін, Любуське – Гожув-Великопольський/
Зелена Гура, Лодзьке – Лодзь, Малопольське – Краків, Мазовецьке – Варшава, 
Опольське – Ополе, Підкарпатське – Жешув (Ряшів), Підляське – Білосток, 
Поморське – Гданськ, Сілезьке – Катовіце, Свентокшиське – Кельце, Вармінсько-
Мазурське – Ольштин, Великопольське – Познань, Західнопоморське – Щецін.

Адміністративна мапа Польщі

Джерело: Wikipedia, доступ надано на умовах ліцензії GNU Free Documentation License



14

Розділ I

1. Політичний устрій
Республіка Польща – це республіка з парламентсько-кабінетною багатопартій-
ною системою. На чолі держави стоїть Президент. У Польщі – три гілки влади. 
Законодавчу владу здійснює двопалатний Парламент (Нижча Палата – Сейм, 
Вища Палата – Сенат), судову владу – суди та трибунали, а виконавчу – очолю-
вана прем’єр-міністром Рада Міністрів (уряд) та Президент. Уряд здійснює владу 
на центральному рівні та має своїх представників на рівні воєводств – воєвод 
(для допомоги воєводам створені воєводські управління).

Устрій Польщі передбачає також децентралізацію публічної влади – визначена 
законом частина публічної влади належить до місцевих органів влади, що вста-
новлюються у самоврядних громадах. Одиницями місцевого самоврядування 
є гміни (найменші громади), повіти (у тому числі міста на правах повіту) та воє-
водства. Їх представницькими органами є ради – ради гмін, повітів, міст, а також 
воєводські сеймики. Виконавчу владу у воєводствах здійснюють маршалки, 
у повітах – старости, а в гмінах – у залежності від їх величини та характеру 
– війти, бургомістри або президенти (мери) міст.

Президент РП, Парламент та органи місцевої влади обираються шляхом загаль-
них виборів. Президентські вибори відбуваються раз на п’ять років. Вибори до 
Парламенту, у ході яких обираються депутати Сейму і сенатори, відбуваються 
раз на чотири роки (або частіше у випадку скорочення строку повноважень). Раз 
на чотири роки обирається також місцева влада. Війти, бургомістри і президенти 
міст, а також Президент РП обираються шляхом прямих виборів.

Активне виборче право мають усі громадяни Польщі, яким виповнилося 18 
років (і які не були позбавлені виборчих прав). Голосувати та висувати свою 
кандидатуру на місцевих виборах можуть також іноземці, але лише громадяни 
Європейського Союзу, які постійно проживають у Польщі. Вони також можуть 
голосувати та кандидувати на виборах до Європейського Парламенту.

2. Релігія
Більшість поляків є католиками – за оцінками, понад 95 відсотків належить 
до Римо-Католицької Церкви. У Польщі функціонує низка інших християн-
ських церков. Другою за величиною є Польська Автокефальна Православна 
Церква. Значну групу становлять протестанти різних традицій – Євангельсько-
ауґсбурзька Церква, Євангельсько-реформована Церква, Церква Християн Бап-
тистів, Євангельсько-методистська Церква, П’ятидесятницька Церква, Церква 
Адвентистів Сьомого Дня. Крім того, у Польщі діють єврейські релігійні громади, 
а також по кілька спільнот, що об’єднують мусульман, індуїстів та буддистів 
(перелік церков та релігійних організацій – у додатку № 1).

Поляки – релігійний народ. Тому присутність Римо-Католицької Церкви є помітною 
у суспільному житті, у школах відбуваються уроки релігії, а у багатьох місцях, у тому 
числі у місцях загального користування висять християнські релігійні символи.
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3. Святкові та неробочі дні
У Польщі днями, які відповідно до закону є неробочими, є всі неділі та дванад-
цять інших днів – державних та релігійних свят, при чому останні – це найваж-
ливіші католицькі свята. Отже, поляки святкують: 1 січня – Новий Рік, перший 
і другий день Великодня (рухоме свято, відзначається у березні або квітні), 
1 травня – Свято праці, 3 травня – річниця ухвалення першої польської Консти-
туції у 1791 році, Зішестя Святого Духа (у народі називається Зеленими Святами, 
рухоме свято, що відзначається через 49 днів після Великодня, завжди припадає 
на неділю), Свято Божого Тіла (рухоме свято, як правило, припадає на червень, 
завжди на четвер), 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці та одночасно День 
Війська Польського, 1 листопада – День Усіх Святих, 11 листопада – річниця від-
новлення незалежності Польщею у 1918 році, 25 грудня – перший день Різдвяних 
Свят, 26 грудня – другий день Різдвяних Свят. Варто пам’ятати, що у ці дні діє 
заборона торгівлі, отже, більшість магазинів та пунктів сфери послуг зачинені. 
Відкриті лише автозаправні станції та маленькі магазинчики.

Польське законодавство передбачає п’ятиденний робочий тиждень з двома 
неробочими днями. Один із них, згідно з законом, – це неділя, другий день вста-
новлює роботодавець самостійно – як правило, це субота.

Варто пам’ятати: відповідно до закону про свободу совісті та віросповідання, 
особи, що належать до інших конфесій, релігійні свята яких не є неробочими 
днями, на власне прохання звільняються від роботи або навчання на час, необ-
хідний для відзначення цих свят, згідно з вимогами своєї релігії. Неповнолітні 
особи можуть користуватися цим правом на підставі заяви своїх батьків або 
опікунів. Звільнення від роботи може надаватися за умови відпрацювання часу 
звільнення, без права на додаткову винагороду за працю у неробочі дні або 
роботу в надурочний час.

4. Номери телефонів екстрених служб у Польщі
999 – Швидка допомога

997 – Поліція

998 – Пожежна охорона

986 – Муніципальна поліція (лише у деяких містах)

981 – Дорожня допомога

112 – Європейський номер екстреного виклику, за яким слід телефонувати 
у випадку: пожежі, дорожньо-транспортної пригоди, крадіжки, у випадку насиль-
ства, розпізнання особи, яка знаходиться у розшуку у Польщі, ушкодження елек-
тричним током, різкої втрати свідомості, значних тілесних ушкоджень і сильної 
кровотечі, а також в інших ситуаціях, що загрожують життю або здоров’ю. Телефо-
нуючи за цим номером, ви зв’яжетеся з диспетчером, який у залежності від потреби 
викличе відповідні служби (швидку допомогу, пожежну охорону, поліцію).
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I.C.E. – під цими літерами у власному телефоні слід вписати номер телефону 
особи, яку треба повідомити у разі нещасного випадку.

Більше інформації про Польщу можна знайти на веб-сайті: www.poland.gov.pl



17

Розділ II
Важливі абревіатури та терміни
Номер PESEL. PESEL – це абревіатура назви Powszechny Elektroniczny System 
Ewidencji Ludności (Загальна електронна система обліку населення), а номер 
PESEL – це 11-цифровий номер, під яким дану фізичну особу реєструють у цій 
системі, та який однозначно ідентифікує цю особу. Номер PESEL присвоюється 
особам, які перебувають у Польщі у рамках постійного проживання або тим-
часового проживання, що перевищує період трьох місяців. Наявність номера 
PESEL є необхідною у багатьох життєвих ситуаціях, наприклад, для користу-
вання системою медичного страхування.

Zameldowanie (у розмовній польській мові – meldunek) – це реєстрація в управ-
лінні гміни/міста факту проживання даної особи у даному місці (квартирі, 
будинку). Реєстрацію можна здійснювати на тимчасове проживання до 3 місяців, 
на тимчасове проживання понад 3 місяці та на постійне проживання.

Karta pobytu (карта проживання) – це документ, що посвідчує особу іноземця 
у Польщі. Він видається іноземцеві, який отримав дозвіл на проживання на 
визначений термін, дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС або 
дозвіл на поселення на території Польщі. Карта проживання (разом із проїзним 
документом) дає право на багаторазовий перетин польських кордонів без необ-
хідності отримання візи.

NIP – це абревіатура назви Numer Identyfikacji Podatkowej (Номер податкової 
ідентифікації, НПІ). Це 10-цифровий ідентифікаційний номер конкретного 
платника податку, необхідний для здійснення податкових розрахунків. Такий 
номер надається начальником податкового управління за місцем проживання 
платника податку.

PIT – це бланк податкової декларації. Існують бланки PIT із різними номерами, 
у залежності від джерела отримуваних доходів. Бланки PIT можна скачати 
з Інтернету, рекомендується це зробити з веб-сайту Міністерства фінансів 
(www.mf.gov.pl).

OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny) – це відкритий пенсійний фонд (ВПФ). 
У Польщі внески на пенсійне страхування обов’язково сплачуються до двох 
інституцій: Управління соціального страхування (ZUS) – це так зв. I рівень, та 
до одного з відкритих пенсійних фондів – це так зв. II рівень. Особа, яка розпо-
чинає працю у Польщі, вибирає, до якого з ВПФ сплачувати свої страхові внески. 
У випадку нездійснення самостійного вибору таку особу примусово припишуть 
до одного з OFE (ВПФ), вибраного шляхом жеребкування.

ZUS RMUA – це звіт на тему сплачуваних внесків на соціальне та медичне 
страхування. Податковий агент (роботодавець) щомісяця передає такий звіт 
працівникові.
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NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – це Національний фонд охорони здоров’я 
(НФОЗ) – державна інституція, що розпоряджається коштами, отриманими 
у формі внесків на обов’язкове медичне страхування. Логотипом  позначені 
заклади, які пропонують медичні послуги у рамках державної служби охорони 
здоров’я.

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – це Управління соціального страхування 
(УСС) – державна інституція, що реалізує завдання у сфері соціального страху-
вання у Польщі.

OC – це страхування цивільної відповідальності (ЦВ), яке є обов’язковим для 
власників механічних засобів пересування (з нього покривається можлива 
шкода, заподіяна при використанні цього засобу); можна застрахувати цивільну 
відповідальність в інших життєвих ситуаціях у добровільному порядку.
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Розділ III
Що і де – список найважливіших органів та управлінь, а також 
справ, які можна у них вирішити

Назва органу/
управління

Опис Справи

Urząd 
Wojewódzki 
(Воєводське 
управління)

Державна адміністрація на 
воєводському рівні.

Воєводські управління 
знаходяться у столицях 
воєводств та їх представни-
цтвах. Перелік воєводських 
управлінь – додаток № 2

Легалізація проживання 
іноземця, видача карт 
проживання; ведення справ, 
пов’язаних із репатріацією; 
дозволи на працю для 
іноземців.

Urząd do Spraw 
Cudzoziemców 
(Управління 
у справах 
іноземців)

Центральне управління

Адреса:

ul. Koszykowa 16 
00-564 Warszawa 
Тел.: (22) 601 74 02 
Факс: (22) 601 74 13 
www.udsc.gov.pl

Оскарження рішень щодо 
легалізації проживання 
(у випадку отримання нега-
тивного рішення (відмови) 
воєводи), розгляд заяв про 
надання статусу біженця.

Urząd gminy 
(Управління 
гміни)

Urząd miasta 
(Управління 
міста)

Ці управління знаходяться 
у всіх гмінах та містах. 
У великих містах управління 
поділені на відділи для різних 
районів міста – слід зверта-
тися до управління/відділу за 
місцем проживання

Реєстрація іноземця на 
тимчасове або постійне 
проживання; надання номера 
PESEL; реєстрація автомо-
біля, видача водійських прав.

Urząd stanu 
cywilnego 
(Управління 
з реєстрації 
актів цивіль-
ного стану)

Структурний підрозділ 
управління гміни/міста

Реєстрація народження 
дитини, смерті, шлюбу та 
інші справи, пов’язані зі 
зміною цивільного стану; 
видача витягу зі свідоцтва 
про народження, свідоцтва 
про шлюб та свідоцтва 
про смерть; запис змісту 
закордонних актів цивільного 
стану у польські реєстраційні 
книги; визнання батьківства 
народженої або зачатої 
дитини.
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Urząd 
Skarbowy 
(Податкове 
управління)

Ці управління є у біль-
шості міст. У великих 
містах є кілька податкових 
управлінь – слід звертатися 
до управління за місцем 
проживання.

Усілякі податкові розрахунки.



21

Розділ IV
Кароліна Русилович

Легалізація перебування у Польщі

1. За яких умов іноземець може приїхати до Польщі?
Іноземець може перетнути кордон і перебувати на території Республіки Польща, 
якщо має:
1) дійсний проїзний документ,
2) дійсну візу або інший дійсний документ (наприклад, дозвіл, перепустку 

у певних випадках), що дає право на в’їзд і перебування на цій території, 
якщо такі документи вимагаються у даному випадку.

У випадку перебування протягом періоду до 90 днів від візового обов’язку 
звільнені громадяни таких держав: Андорра, Антигуа і Барбуда, Аргентина, 
Австралія, Багамські Острови, Барбадос, Бразилія, Бруней Даруссалам, Чилі, 
Хорватія, Гватемала, Гондурас, Ізраїль, Японія, Канада, Південна Корея, Коста-
Ріка, Малайзія, Маврикій, Мексика, Монако, Нікарагуа, Нова Зеландія, Панама, 
Парагвай, Сальвадор, Сан-Марино, Сент-Кітс і Невіс, Сейшельські Острови, 
Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Уругвай, Ватикан, Венесуела, Норвегія, 
Ліхтенштейн, Ісландія, Швейцарія, а також мешканці Гонконгу (SAR) i Макао 
(SAR), адміністративних районів Китайської Народної Республіки, та британські 
громадяни Гонконгу (англ. British Nationals (Overseas)). Віза не вимагається також 
від громадян Європейського Союзу.

Увага: Звільнення від візового обов’язку не стосується осіб, які приїжджають 
з метою навчання, праці або іншої діяльності, що приносить доходи.

У випадку обов’язку отримання візи, її відсутність призведе до відмови у в’їзді на 
територію Польщі. Перебування на території РП після закінчення терміну дії візи 
або у випадку відмови у продовженні терміну дії візи вважається нелегальним.

2. Типи віз
Віза може давати право на один, два або необмежену кількість в’їздів у період 
перебування, позначений у візі кількістю днів.
1) Єдина віза на перебування (так зв. шенгенська віза), позначена літе-

рою «C», дає право на один або більшу кількість в’їздів, за умови, що ні 
тривалість одноразового перебування, ні сукупна тривалість усіх періодів 
перебування на території країн Шенгенської зони2 не перевищує 3 місяців 

2 До держав Шенгенської зони відноситься більшість держав ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Греція, Іспанія, 
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впродовж 6-місячного періоду, який рахується від дня першого в’їзду на цю 
територію.

2) Національна віза, позначена літерою «D», дає право на в’їзд i безперервне 
перебування на території Польщі, або кількаразовий в’їзд, що триває 
у сукупності довше за 3 місяці і не перевищує у сукупності 1 року впродовж 
періоду терміну дії візи.

УВАГА: Іноземець, що має національну візу, позначену літерою «D», має право 
на одноразовий проїзд через територію інших держав Шенгенської зони з метою 
приїзду до країни, яка видала візу. Вищезгадана віза не дає права на транзит-
ний проїзд через держави Шенгенської зони на зворотному шляху до країни 
походження.

2.1. Як отримати візу?
Консул видає візи та відмовляє у їх видачі. Отже, з візовою заявою-анкетою 
необхідно звертатися до консула. Консули працюють у консульствах та консуль-
ських відділах посольств Польщі у різних країнах – таким чином, візову заяву-
анкету слід подавати до однієї з цих інституцій. Якщо в країні іноземця немає 
польського консульства, він повинен звернутися до найближчої такої установи 
в іншій країні. Видане консулом рішення про відмову у видачі візи є остаточним. 
Віза видається у формі єдиної шенгенської візи (на перебування або транзитна) 
та національної візи.

Іноземець може звертатись за отриманням візи у тому випадку, якщо у нього 
є дійсний проїзний документ, термін дії якого перевищує щонайменше на 
3 місяці термін, у який повинен відбутися виїзд на підставі виданої візи з тери-
торії Польщі або Шенгенської зони у випадку шенгенської візи.

За прийняття та розгляд консулом візової заяви-анкети слід сплатити консуль-
ський збір (як правило, його розмір становить 60 євро у випадку шенгенських 
віз та національних віз). Консульський збір необхідно сплатити перед поданням 
візової заяви-анкети. Цей збір не повертається у випадку відмови у видачі візи.

У випадку клопотання про видачу візи, слід подати до консульської установи 
заяву-анкету, до якої слід долучити:
1) фотографії осіб, яких стосується заява-анкета,
2) документи, що підтверджують мету в’їзду (запрошення, довідка про при-

йом до вищого навчального закладу),
3) документ, що підтверджує страхування, за яким страховик зобов’язується 

покрити витрати на лікування на території держав Шенгенської зони у роз-
мірі щонайменше 30000 євро протягом періоду планованого перебування 
на цій території – у випадку заяви-анкети на отримання шенгенської візи 
на перебування,

Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Швеція, Італія, Естонія, Литва, Латвія, Мальта, Польща, Чехія, Словаччина, Слове-
нія, Угорщина, а також Норвегія, Ісландія, Швейцарія.
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4) документ, що підтверджує наявність медичного страхування у розумінні 
положень про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів, або 
покриття страховиком витрат на лікування на території Польщі на період 
планованого перебування на цій території – у випадку заяви-анкети на 
отримання національної візи,

5) квитанцію про оплату консульського збору.

Крім того, іноземець повинен мати достатню кількість коштів на утримання на 
період планованого перебування та на повернення до держави походження, або на 
транзит, або документ, що підтверджує можливість отримання таких коштів у від-
повідності до закону (наприклад, таким підтвердженням може бути запрошення, 
в якому особа, що запрошує, зобов’язується покрити витрати). Вищезгадане не сто-
сується, зокрема, іноземців, які приїжджають до Польщі на підставі робочої візи.

2.2. Як клопотатися про отримання робочої візи?
Робоча віза може бути видана у формі національної візи або шенгенської візи на 
перебування. Робочу візу можуть надати, якщо іноземець пред’явить дозвіл на 
працю на території Польщі або – якщо дозвіл на працю не вимагається – пись-
мову заяву роботодавця про намір доручити іноземцю виконання праці.

Робочу візу видає або відмовляє у її видачі консул, що перебуває у державі 
постійного проживання іноземця. Якщо іноземець легально перебуває на тери-
торії держав-членів Європейського Союзу, держав-членів Європейської асоціації 
вільної торгівлі (EFTA)3, робочу візу може йому видати також інший консул.

Робоча віза на перебування видається на період перебування, який відповідає 
періоду, вказаному у дозволі на працю або заяві роботодавця. Однак віза не вида-
ється на період, довший за один рік, – у випадку, якщо іноземець клопочеться 
про видачу національної візи, або довший за три місяці – у випадку шенгенської 
візи на перебування.

Процедура клопотання про отримання робочої візи є такою ж, як і у випадку віз 
на перебування.

2.3. Чи можна продовжити термін дії візи у Польщі?
Термін дії візи може бути продовжено виключно у випадку, якщо виконано всі 
нижченаведені умови:
1) цього вимагають важливі професійні або особисті інтереси іноземця, або 

принципи гуманного ставлення,
2) події, які є причиною клопотання про продовження терміну дії візи, сталися 

незалежно від волі іноземця і були непередбачуваними у момент видачі візи,
3) обставини справи не свідчать про те, що мета перебування буде іншою, ніж 

задекларована,
4) відсутні обставини, що обґрунтовують відмову у видачу візи.
3 Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія, Швейцарія.
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Тривалість перебування на території Польщі на підставі візи з продовженим 
терміном дії не може перевищити максимальної тривалості перебування, перед-
баченої для даного типу візи (3 місяці у випадку шенгенської візи на перебування 
або 1 року у випадку національної візи).

Щоби продовжити термін дії візи, необхідно звернутися до воєводи за місцем 
проживання іноземця. Заяву про продовження терміну дії візи треба подати до 
воєводи, заповнюючи відповідний бланк (доступний, наприклад, на веб-сайті 
www.mazowieckie.pl). Необхідно це зробити щонайменше за 7 днів до закінчення 
періоду перебування на підставі наявної шенгенської візи на перебування «C», або 
за 14 днів до закінчення періоду перебування на підставі національної візи «D».

Іноземець, який клопочеться про продовження терміну дії візи, зобов’язаний 
обґрунтувати заяву, долучити документи, що підтверджують існування обста-
вин, згаданих у заяві, а також фотографії осіб, яких стосується заява. Слід також 
сплатити збір – 60 євро за продовження терміну дії шенгенської візи або 406 
злотих за національну візу. Продовження терміну дії візи або відмова у такому 
продовженні здійснюється у формі рішення.

Якщо воєвода не встигне видати рішення щодо продовження терміну дії візи до 
закінчення періоду легального перебування на підставі раніше виданої візи, іно-
земцеві видається національна віза на період тривання процедури продовження 
терміну дії візи (так зв. процедурна віза). Після видачі остаточного рішення про-
цедурна віза анулюється.

Якщо заяву про продовження терміну дії візи не було подано у терміни, вказані 
вище, а відповідну процедуру не буде закінчено до завершення періоду легаль-
ного перебування на підставі наявної візи, іноземець буде зобов’язаний поки-
нути територію Польщі та очікувати на рішення за кордоном.

3.  Як отримати право на проживання у Польщі?
Якщо існують обставини, які обґрунтовують проживання на території Польщі 
протягом періоду, довшого за 3 місяці, іноземець, який перебуває у Польщі, може 
клопотатись про видачу дозволу на проживання на визначений термін.

Обставини, на підставі яких іноземці найчастіше клопочуться про отримання 
дозволу на проживання на визначений термін, – це, зокрема:
1) отримання дозволу на працю або письмової заяви роботодавця про 

намір доручити іноземцю виконання праці, якщо дозвіл на працю не 
вимагається,

2) ведення господарської діяльності на підставі положень законодавства, 
чинних у Польщі, корисної для національної економіки, зокрема, такої, що 
сприяє зростанню інвестицій, трансфертові технологій, запровадженню 
корисних інновацій або створенню нових робочих місць,
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3) шлюб із польським громадянином,
4) намір прибуття до Польщі у якості члена сім’ї іноземця або проживання 

у Польщі з метою возз’єднання з сім’єю4,
5) приїзд або перебування в Польщі з метою розпочати або продовжувати 

стаціонарне навчання у вищому навчальному закладі або в аспірантурі 
(також у випадку початку навчання на території іншої країни-члена Євро-
пейського Союзу, яке буде продовжуватись або доповнюватись на території 
Польщі).

УВАГА: Вищенаведені випадки не є вичерпним переліком усіх підстав кло-
потання про дозвіл на проживання на визначений термін. Усі обставини, які 
є підставою для отримання дозволу на проживання на визначений термін, пере-
раховані у додатку № 5.

Процедура клопотання про дозвіл на проживання залежить від причини, з якої 
дана особа хоче отримати дозвіл. У випадку праці це одна процедура, у випадку 
шлюбу з громадянином РП – інша. Ці процедури описано у наступних розділах.

4.  Наслідки нелегального перебування у Польщі
Іноземець зобов’язаний покинути територію країни перед закінченням тер-
міну дії візи або попереднього дозволу на проживання на визначений термін, 
якщо він не отримав наступного дозволу на проживання на визначений термін, 
дозволу на поселення або дозволу на проживання довготермінового резидента 
ЄС. В іншому випадку подальше перебування іноземця на території РП буде 
нелегальним.

УВАГА: Крім того, іноземець, звільнений від обов’язку отримання візи, який 
в’їхав на територію РП на підставі візи (наприклад, з метою праці або навчання), 
зобов’язаний покинути цю територію після закінчення терміну дії візи, у випадку 
відмови у його продовженні або у випадку відмови у дозволі на проживання.

Прикордонна служба або поліція може затримати особу, що перебуває у Польщі 
нелегально, зобов’язати її покинути територію Польщі, помістити (на підставі 
постанови суду) у центр тримання або ізолятор з метою видворення, і врешті-
решт видалити з країни. У випадку прийняття рішення про видворення, дані 
іноземця вносяться до списку осіб, перебування яких на території Польщі є неба-
жаним, а також до Шенгенської інформаційної системи на 3 або 5 років. У разі 
прийняття рішення про зобов’язання покинути Польщу, дані іноземця вносяться 
до списку осіб, перебування яких у Польщі є небажаним, на період 1 року.5

4 Це положення стосується іноземця, що перебуває в Польщі, зокрема, на підставі дозволу на поселення, дозволу на проживання дов-
готермінового резидента ЄС або такого, що проживає у Польщі щонайменше 2 роки на підставі дозволів на проживання на визна-
чений термін. У цих випадках, безпосередньо перед поданням заяви про отримання дозволу на проживання на визначений термін 
для члена сім’ї, такий іноземець повинен перебувати у Польщі на підставі дозволу, виданого на термін проживання, не коротший 
за один рік. Членом сім’ї вважаються чоловік або дружина (це стосується лише зв’язків, що визнаються польським законодавством, 
наприклад, такими не вважаються полігамні подружжя або одностатеві подружжя), а також їх малолітні діти та усиновлені діти.

5 Вищезгадане не стосується персональних даних чоловіка або дружини польського громадянина та чоловіка або дружини іноземця, 
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5. Загальна інформація щодо процедури легалізації 
перебування

Усі заяви та документи повинні складатися польською мовою. Переклад під час 
співбесіди не забезпечується, тому слід приходити на неї з перекладачем. Іно-
земець може діяти за посередництвом представника, яким може бути кожна 
фізична особа, що має дієздатність, тобто повнолітня особа, не позбавлена дієз-
датності. Однак слід остерігатися нечесних довірених осіб.

У випадку багатьох заяв-анкет вимагається надання інформації на тему закор-
донних подорожей іноземця протягом останніх 5 років. Варто підкреслити, що 
надання неправдивої інформації, дача неправдивих свідчень або приховання 
правди є підставою для відмови у дозволі.

Якщо іноземець подає заяву особисто, службовець не може відмовити у її при-
йнятті, навіть якщо не вистачає певних документів, або на перший погляд заява 
здається необґрунтованою. У випадку недолучення усіх необхідних документів, 
воєвода повідомляє іноземця про необхідність долучити документи, яких не 
вистачає, протягом 7 або 14 днів. У кореспонденції з органами, що займаються 
легалізацією проживання, рекомендується вказувати номер справи, оскільки це 
може прискорити процедуру. Недолучення усіх необхідних документів у відпо-
відний термін може стати причиною того, що заяву не буде розглянуто.

За законом термін розгляду заяви становить один місяць, а у випадку складної 
справи – два місяці. У випадку, коли в/в термін буде перевищено, іноземця пови-
нні повідомити про причини невирішення справи у відповідний термін, а також 
про новий термін закінчення адміністративного провадження стосовно даної 
справи. Практика свідчить про те, що таке повідомлення часто висилається 
кілька разів.

Кожне провадження, що ведеться у справі дозволу на проживання, може скла-
датися з двох інстанцій. Це означає, що рішення органу I інстанції можна оскар-
жити до II інстанції. Рішення воєводи можна оскаржити до керівника Управління 
у справах іноземців. Рішення органу II інстанції є остаточним, однак його можна 
оскаржити до воєводського адміністративного суду (подання скарги є платним, 
існує можливість отримання права на відповідну допомогу).

6. Як можна легалізувати перебування у випадку 
працевлаштування на території РП?

Іноземець, який отримав дозвіл на працю у Польщі, або має письмову заяву робо-
тодавця про намір доручити йому працю (у випадках, коли дозвіл не вимагається), 
може клопотатися про отримання дозволу на проживання на визначений термін.

які перебувають у Польщі, при чому іноземець цей має дозвіл на поселення або дозвіл на проживання довготермінового резидента 
ЄС (крім випадків, коли його перебування на території Республіки Польщі становить загрозу для обороноздатності чи безпеки 
держави або безпеки і публічного правопорядку), а також персональних даних іноземця, що має дозвіл на поселення або дозвіл на 
проживання довготермінового резидента ЄС.
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Заява про отримання дозволу на проживання на визначений термін подається 
до воєводи за місцем проживання іноземця.

Іноземець, який клопочеться про отримання дозволу, повинен подати такі 
документи:
1) 4 екземпляри заповненого бланка заяви про надання дозволу на про-

живання на визначений термін (бланки можна отримати у воєводських 
управліннях, а також на веб-сайті Мазовецького воєводського управління 
– www.mazowieckie.pl),

2) 4 кольорові фотографії розміром 4,5 см x 3,5 см, непошкоджені, чіткі, кольо-
рові, які представляють особу без головного убору та окулярів з темним 
склом у положенні лівого напівпрофілю, з відкритим лівим вухом, з рівно-
мірно освітленим обличчям6 (додання додаткової, п’ятої фотографії може 
прискорити процедуру),

3) дійсний проїзний документ (2 ксерокопії + оригінал для ознайомлення), 
в особливих випадках можна пред’явити інший документ, що посвідчує 
особу,

4) підтвердження сплати державного мита – 340 злотих,
5) підтвердження тимчасової реєстрації (див. пункт 11 цього розділу),
6) правовий титул на житло (правовим титулом на житло вважається, напри-

клад, договір наймання, і не вважається договір позички житла, крім випад-
ків, коли позикодавцем є близький родич),

7) дозвіл на працю або письмову заяву роботодавця про намір довірити йому 
працю (у випадку, коли дозвіл на працю не вимагається),

8) дозвіл на виконання праці іноземцем на території РП за період проживання 
на підставі дозволу/візи або письмову заяву роботодавця про намір дові-
рити іноземцю виконання праці, якщо дозвіл на працю не вимагається,

9) трудовий договір (договір підряду),
10) податкову декларацію PIT–37 або PIT-40 за попередній рік (у випадку кло-

потання про наступний дозвіл),
11) довідку про відсутність заборгованості з податків перед Державною каз-

ною, видану компетентним податковим управлінням,
12) документи, що підтверджують наявність медичного страхування, або під-

твердження покриття страховиком витрат на лікування у Польщі,
13) документи, що підтверджують розмір витрат на проживання (вважається, 

що ці витрати охоплюють, як мінімум, розмір постійних оплат, пов’язаних 
з експлуатацією житла з урахуванням кількості осіб, що проживають 
у цьому житлі, а також оплату за енергопостачання, газопостачання, водо-
постачання, каналізацію, вивезення твердих та рідких побутових відходів).

6 Це стандартна фотографія, яка робиться у Польщі для документів – щоб мати правильно зроблену фотографію, рекомендується 
звернутись до пункту, де виконуються фотографії, і попросити зробити фотографію для паспорта.
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Іноземець, який клопочеться про отримання дозволу на проживання на визна-
чений термін, повинен мати стабільне і регулярне джерело доходу, достатнє для 
покриття витрат на своє утримання та членів сім’ї, які перебувають на його 
утриманні. Варто пам’ятати, що ця умова вважається виконаною також тоді, коли 
витрати на утримання покриває член сім’ї іноземця, який проживає у Польщі 
та який зобов’язаний утримувати іноземця. Дохід після вирахування витрат на 
проживання, який припадає на кожного члена сім’ї, що перебуває на утриманні 
іноземця, повинен перевищувати розмір доходу, при якому встановлюються 
грошові виплати у рамках соціальної допомоги, тобто 351 злотих7 (у випадку, 
якщо іноземець проживає самотньо, ця сума становить 477 злотих).

За законом термін розгляду заяви становить 1 місяць, а у випадку складної 
справи – 2 місяці. У випадку, коли в/в термін буде перевищено, іноземця повинні 
повідомити про причини невирішення справи у відповідний термін, а також про 
новий термін закінчення адміністративного провадження стосовно даної справи. 
Практика свідчить про те, що таке повідомлення часто висилається кілька разів.

Воєвода видає іноземцеві рішення про дозвіл на проживання на визначений тер-
мін (decyzja o zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony), а також карту про-
живання (karta pobytu). У випадку отримання негативного рішення, його можна 
оскаржити.

7. Як можна легалізувати перебування у випадку укладення 
шлюбу з громадянином/громадянкою РП?

Іноземець, який уклав шлюб із громадянином/громадянкою Польщі, може кло-
потатися про отримання дозволу на проживання на визначений термін. Чоловік 
(дружина) польських громадян в’їжджають до Польщі на загальних засадах. 
Однак нелегальне перебування цього іноземця не може бути підставою для від-
мови у виданні дозволу на визначений термін. Іноземець, який уклав шлюб із 
громадянином/громадянкою РП і перебуває за кордоном, може також подати 
заяву про отримання дозволу на проживання на визначений термін до воєводи 
за місцем планованого проживання (за посередництвом консула).

Іноземець, який клопочеться про отримання дозволу, повинен подати до воє-
води такі документи:
1) 4 екземпляри заповненого бланка заяви про надання дозволу на прожи-

вання на визначений термін (бланки можна отримати у воєводських управ-
ліннях, а також на веб-сайті www.mazowieckie.pl),

2) 4 кольорові фотографії розміром 4,5 см x 3,5 см, непошкоджені, чіткі, кольо-
рові, які представляють особу без головного убору та окулярів з темним 
склом у положенні лівого напівпрофілю, з відкритим лівим вухом, з рівно-

7 Стан на 15.08.2009 р.
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мірно освітленим обличчям8 (додання додаткової, тобто п’ятої фотографії 
може прискорити процедуру),

3) дійсний проїзний документ (2 ксерокопії + оригінал для ознайомлення), 
в особливих випадках можна пред’явити інший документ, що посвідчує 
особу,

4) підтвердження сплати державного мита – 340 злотих,
5) підтвердження тимчасової реєстрації (див. пункт 11 цього розділу),
6) правовий титул на житло (правовим титулом на житло вважається, напри-

клад, договір наймання, і не вважається договір позички житла, крім випад-
ків, коли позикодавцем є близький родич),

7) актуальна копія свідоцтва про шлюб,
8) копія паспорта чоловіка (дружини).

Якщо іноземець перебуває в Польщі нелегально, з очевидних причин він не може 
пред’явити тимчасову реєстрацію. Це не є підставою для відмови у видачі дозволу.

Іноземець, який, будучи чоловіком (дружиною) польського громадянина, при 
клопотанні про отримання дозволу на проживання на визначений термін, не 
зобов’язаний, як це має місце у випадку інших іноземців, доводити, що він має 
стабільне та регулярне джерело доходу, достатнє для покриття витрат на своє 
утримання та членів сім’ї, які перебувають на його утриманні, а також медичний 
страховий поліс. У випадку клопотання про дозвіл на проживання на визначений 
термін з огляду на шлюб, можна звернутися з проханням (наприклад, в обґрун-
туванні заяви) про надання дозволу на максимальний період, тобто 2 роки.

У ході провадження воєвода перевіряє, чи шлюб є правдивим і не був укладений 
з метою обійти закон. Достовірність шлюбу ставиться під сумнів особливо тоді, 
коли наявні такі обставини:
1) один із подружжя отримав матеріальну вигоду взамін за укладення шлюбу 

(крім випадків, коли це пов’язано зі звичаєм, розповсюдженим у даній дер-
жаві або соціальній групі),

2) подружжя не виконує правових обов’язків, що випливають з укладення 
шлюбу,

3) подружжя не проживає разом,
4) подружжя ніколи не зустрічалося перед укладенням шлюбу,
5) подружжя не говорить мовою, зрозумілою для обох із подружжя,
6) подружжя неодностайне щодо персональних даних, а також інших суттє-

вих обставин, які їх стосуються,
7) один із подружжя або обоє з подружжя у минулому вже укладали фіктив-

ний шлюб.

8 Це стандартна фотографія, яка робиться у Польщі для документів – щоб мати правильно зроблену фотографію, рекомендується 
звернутись до пункту, де виконуються фотографії, і попросити зробити фотографію для паспорта.
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Щоб перевірити достовірність шлюбу, воєвода викликає на інтерв’ю – навіть 
кілька разів – чоловіка (дружину) іноземця, а також членів сім’ї або друзів чоло-
віка (дружини). Інтерв’ю з чоловіком та дружиною проводиться окремо, при 
цьому задаються різні питання (починаючи від обставин знайомства, закінчуючи 
улюбленою стравою чоловіка), а потім порівнюються їх відповіді. Прикордонна 
служба або поліція часто перевіряє, чи за декларованою адресою подружжя про-
живає разом, а також проводить опитування серед сусідів (чи, наприклад, у місці 
проживання громадянина/громадянки РП часто буває іноземець – у випадку, 
якщо подружжя проживає окремо). У зв’язку з вищенаведеним, процедура 
надання дозволу на проживання на визначений термін чоловікові/дружині 
громадянина/громадянки РП, як правило, значно перевищує термін, протягом 
якого розглядається адміністративна справа (1 місяць, 2 місяці у випадку склад-
ної справи), про що іноземця повинні за кожним разом повідомляти.

У випадку вдівства або розлучення, дозвіл на проживання на визначений термін 
надається іноземцю лише тоді, коли на користь цього свідчать особливо важливі 
інтереси іноземця. Іноземця, який уклав шлюб з громадянином/громадянкою 
РП, не можна видворити, крім випадків, коли він становить загрозу для обо-
роноздатності чи безпеки держави, або безпеки і публічного правопорядку, або 
шлюб було укладено з метою уникнення видворення. Однак не можна вважати, 
що сам факт укладення шлюбу з громадянином/громадянкою РП легалізує про-
живання у Польщі.

8. Коли необхідно подати заяву про дозвіл на проживання 
на визначений термін, та на який період надається такий 
дозвіл?

Іноземець, який перебуває на території Польщі, повинен подати заяву про отри-
мання дозволу на проживання на визначений термін щонайменше за 45 днів до 
закінчення терміну перебування, вказаного у наявній візі, або терміну дії попе-
реднього дозволу на проживання на визначений термін. Якщо цей термін не 
дотримується, воєвода видає іноземцю візу на період здійснення процедури (так 
зв. процедурна віза). Така віза є національною візою. Якщо термін подання заяви 
про надання дозволу на проживання на визначений термін не буде дотриманий, 
іноземець зобов’язаний покинути територію Польщі перед закінченням терміну 
перебування, вказаного у візі або в дозволі на проживання на визначений тер-
мін (він не зобов’язаний виїжджати, якщо процедуру щодо надання дозволу на 
проживання на визначений термін було закінчено позитивним рішенням перед 
закінченням терміну перебування).

Дозвіл на проживання на визначений термін надається за кожним разом на 
період, необхідний для реалізації мети перебування на території Польщі, не 
довший за 2 роки.



31

Розділ IVКароліна Русилович: Легалізація перебування у Польщі

9. Що можна зробити у випадку відмови у наданні дозволу на 
проживання на визначений термін/дозволу на поселення/
дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС?

Воєвода надає дозвіл або відмовляє у його видачі у формі рішення. Якщо інозе-
мець незадоволений рішенням цього органу, він може оскаржити його протя-
гом 14 днів до керівника Управління у справах іноземців. Термін рахується від 
наступного дня після дня отримання рішення. У випадку надсилання рішення 
поштою, терміном подання апеляції є дата вислання рекомендованого листа на 
пошті (увага: це повинна бути польська пошта). Оскарження необхідно пода-
вати у письмовій формі. У ньому слід написати про незадоволення виданим 
рішенням. Рекомендується також, щоб оскарження містило обґрунтування, 
тобто пояснювало причини його подання. Оскарження повинно бути підпи-
сано особисто іноземцем. Оскарження подається за посередництвом органу, 
який видав рішення, тобто до воєводи. У зв’язку з цим воєвода може ще сам 
скасувати своє рішення після отримання оскарження. Якщо він цього не зро-
бить, він передає матеріали справи керівнику Управління у справах іноземців, 
який повинен розглянути справу протягом 1 місяця з моменту отримання 
оскарження. Якщо він цього не зробить у цей термін, то визначає новий термін 
розгляду справи. Рішення керівника Управління у справах іноземців є остаточ-
ним. Однак якщо особа не задоволена рішенням керівника Управління у спра-
вах іноземців, вона може подати скаргу до воєводського адміністративного 
суду, який здійснює судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації 
з точки зору дотримання законності. Це необхідно зробити протягом 30 днів 
з моменту отримання рішення (за посередництвом керівника Управління 
у справах іноземців).

10.  Чи у випадку відмови у наданні дозволу на перебування 
можна клопотатися про повернення сплаченого 
державного мита?

Державне мито підлягає поверненню, якщо, незважаючи на сплату державного 
мита, дозвіл не був виданий. Повернення державного мита здійснюється за 
заявою, поданою до війта (бургомістра, президента міста). Державне мито не 
підлягає поверненню, якщо минуло 5 років з кінця року, у якому сплачено мито.

11.  Як здійснити реєстрацію за місцем проживання 
(zameldowanie)?

Zameldowanie (у розмовній польській мові – meldunek) – це реєстрація в управ-
лінні гміни/міста факту проживання іноземця у даному місці (квартирі, будинку). 
Реєстрація здійснюється на тимчасове проживання до 3 місяців, на тимчасове 
проживання, що триває понад 3 місяці, а також на постійне проживання. 
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Реєстрація проводиться в управлінні гміни/міста за місцем проживання. Вона 
не підлягає оплаті та здійснюється в управлінні на місці.

Для реєстрації іноземця на тимчасове проживання потрібен його закордонний 
паспорт (проїзний документ), а також карта проживання (karta pobytu), віза 
або дозвіл на проживання, документ, що посвідчує особу власника або наймача 
житла. Слід також пред’явити документ, що підтверджує правовий титул на 
житло. Таким документом може бути цивільно-правовий договір, виписка з када-
стрової книги, адміністративне рішення, рішення суду або інший документ, який 
посвідчує правовий титул на житло. Власник житла або його наймач повинен 
бути присутній під час процедури реєстрації.

Реєстрація на тимчасове проживання до 3 місяців проводиться в усній формі. 
Щоб зареєструвати іноземця на тимчасове проживання, що триває понад 
3 місяці, необхідно заповнити, підписати і подати відповідний бланк, який можна 
отримати в управлінні міста (він доступний також на веб-сайті Управління 
столичного міста Варшави: www.um.warszawa.pl). Власник або інший суб’єкт, 
який володіє правовим титулом на житло, підтверджує читабельним підписом 
на бланку факт проживання особи, яка хоче зареєструватися на тимчасове про-
живання, що триває понад 3 місяці, у цьому будинку (квартирі). Реєстрація на 
постійне проживання здійснюється аналогічно реєстрації на проживання, що 
триває понад 3 місяці. Однак умовою реєстрації на постійне проживання є наяв-
ність дозволу на поселення у Польщі (необхідно пред’явити карту проживання 
(karta pobytu) або рішення про надання дозволу).

У випадку відмови у реєстрації на тимчасове проживання, що триває понад 
3 місяці, а також на постійне проживання, іноземець може подати оскарження 
до відповідного воєводи протягом 14 днів з моменту отримання рішення, за 
посередництвом органу, який видав рішення.

Відсутність реєстрації є адміністративним правопорушенням у розумінні 
Кодексу адміністративних правопорушень і підлягає покаранню у вигляді обме-
ження свободи, штрафу або догани. Однак відсутність реєстрації на тимчасове 
проживання не може бути підставою для відмови у наданні дозволу на прожи-
вання на визначений термін.

Увага: Часто буває так, що поліція перевіряє, чи даний іноземець фактично 
проживає за адресою, за якою він зареєстрований. У випадку, якщо поліція не 
застане там іноземця, вона може залишити виклик до поліцейського відділу або 
розпитувати сусідів, чи іноземець дійсно проживає у даному будинку (квартирі).
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12.  Що таке номер PESEL, і як можна його отримати?
PESEL – це абревіатура від назви «Powszechny Elektroniczny System Ewidencji 
Ludności» («Загальна електронна система обліку населення»), а номер PESEL – це 
11-цифровий номер, під яким дану фізичну особу зареєстровано у цій системі, 
що однозначно її ідентифікує. Номер PESEL присвоюється особам, які перебува-
ють у Польщі у рамках постійного або тимчасового проживання, що перевищує 
період трьох місяців. Існують два можливі шляхи присвоєння іноземцеві номера 
PESEL. Якщо іноземець звернеться до управління гміни (району у місті, міста) 
з метою реєстрації на постійне проживання або тимчасове проживання, що три-
ває понад 3 місяці, у цьому управлінні розпочнуть процедуру присвоєння номера 
PESEL автоматично, без додаткової заяви іноземця (приблизно через місяць він 
уже матиме номер PESEL). Якщо іноземець не зареєструється вищезгаданим 
способом, то клопотатися про присвоєння йому номера PESEL може платник 
страхових внесків, тобто, як правило, – його роботодавець. Така процедура здій-
снюється з використанням відповідного бланка безпосередньо у Департаменті 
розвитку реєстрів Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Платник 
страхових внесків (наприклад, роботодавець) подає до Департаменту заповнений 
бланк та ксерокопію карти проживання іноземця або ксерокопію закордонного 
паспорта іноземця. Присвоєння номеру PESEL таким шляхом є безоплатним, 
а приблизний час очікування становить близько 3 тижнів. Детальнішу інфор-
мацію на тему номера PESEL і бланк можна знайти на веб-сайті Міністерства 
внутрішніх справ та адміністрації.

Відсутність номера PESEL може призвести до ситуації, коли до особи, яка 
фізично існує, будуть ставитися як до неіснуючої у всіх випадках, в яких для 
ідентифікації особи використовується номер PESEL. Це може означати відсут-
ність можливості користування деякими належними правами, наприклад, пра-
вом на часткове або повне відшкодування державою вартості ліків (на рецепті 
повинен бути вказаний номер PESEL).

13.  Дозволи на постійне проживання у Польщі
Дозволами, що видаються на невизначений термін, є дозвіл на поселення та 
дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС.

13.1. Як отримати дозвіл на поселення?
Дозвіл на поселення надається іноземцеві, який:
1) є малолітньою дитиною іноземця, що має дозвіл на поселення, яка народи-

лася на території Польщі,
2) перебуває у шлюбі, укладеному з громадянином Польщі, щонайменше 

3 роки перед поданням заяви, і безпосередньо перед поданням заяви про-
живав безперервно на території Республіки Польща щонайменше протягом 
2 років на підставі дозволу на проживання на визначений термін,
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3) безпосередньо перед поданням заяви перебував безперервно на території 
Польщі протягом періоду, не коротшого за 10 років, на підставі згоди на 
так зв. толероване перебування (zgoda na pobyt tolerowany), або протягом 
періоду щонайменше 5 років у зв’язку з отриманням статусу біженця або 
так зв. додаткового захисту (ochrona uzupełniająca),

4) є дитиною польського громадянина і перебуває під його батьківською 
владою.

Іноземець може подати заяву про надання дозволу на поселення під час свого 
законного проживання на території Республіки Польща. Заява, подана інозем-
цем, який проживає у Польщі нелегально або перебуває за кордоном польської 
держави, не розглядається. Заява про надання дозволу на поселення подається 
на бланку до воєводи за місцем проживання іноземця.

Як вказувалося вище, чоловік (дружина) громадянина РП через три роки після 
укладення шлюбу може клопотатися про отримання дозволу на поселення, 
якщо безпосередньо перед поданням заяви чоловік або дружина проживали 
безперервно на території Республіки Польща щонайменше протягом 2 років на 
підставі дозволу на проживання на визначений термін. «Безперервність» прожи-
вання не слід сприймати дослівно. Проживання вважається безперервним, якщо 
жодна з перерв у проживанні не була довшою за 6 місяців і не перевищувала 
у сукупності 10 місяців протягом всього періоду, який враховується у даному 
випадку (тобто, наприклад, у випадку чоловіка (дружини) громадянина РП 
– протягом 2-річного періоду). Перерва у проживанні може бути довшою і не 
буде становити підстави для відмови у наданні дозволу на поселення, якщо вона 
була спричинена:
1) виконанням професійних обов’язків або працею поза територією Польщі, 

на підставі договору, укладеного з роботодавцем з місцезнаходженням 
у Польщі,

2) супроводженням чоловіка (дружини), що виконує професійні обов’язки 
або працює у вищенаведених умовах,

3) лікуванням іноземця.

Якщо іноземець отримав перший дозвіл на проживання на визначений термін 
і хоче відразу подавати заяву про дозвіл на поселення, щоб виконати вимогу 
2-річного перебування на підставі дозволу на проживання на визначений термін 
та уникнути перерви у легальному проживанні, він повинен:
•	 за	45	днів	перед	закінченням	терміну	дії	першого	дозволу	на	проживання	

на визначений термін (звичайно, у випадку, коли він був виданий на два 
роки) подати нову заяву про дозвіл на проживання на визначений термін;

•	 лише	після	отримання	другого	дозволу	на	проживання	на	визначений	тер-
мін подати заяву про дозвіл на поселення.
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В іншому разі не буде виконано умови повного двохрічного перебування. Зви-
чайно, вищенаведене не стосується іноземця, який проживає на підставі черго-
вого дозволу на проживання на визначений термін довше за 2 роки.

У випадку клопотання про надання дозволу на поселення, іноземець зобов’язаний 
подати до відповідного воєводи:
1) 4 екземпляри заповненого бланка заяви про надання дозволу (бланк 

можна отримати у воєводських управліннях, а також на веб-сайті 
www.mazowieckie.pl),

2) 4 кольорові фотографії розміром 4,5 см x 3,5 см, непошкоджені, чіткі, кольо-
рові, які представляють особу без головного убору та окулярів з темним 
склом у положенні лівого напівпрофілю, з відкритим лівим вухом, з рівно-
мірно освітленим обличчям9 (додання додаткової, тобто п’ятої фотографії 
може прискорити процедуру),

3) дійсний проїзний документ (2 ксерокопії + оригінал для ознайомлення),
4) підтвердження сплати державного мита – 640 злотих,
5) актуальне підтвердження тимчасової реєстрації (див. пункт 11 цього 

розділу),
6) документи, що підтверджують виконання вимоги безперервного прожи-

вання у Польщі,
7) довідку про відсутність заборгованості з податків перед Державною 

казною,
8) у випадку укладення шлюбу з польським громадянином – актуальну копію 

свідоцтва про шлюб та ксерокопію паспорта іноземця,
9) у випадку малолітнього, який є дитиною іноземця, що має дозвіл на посе-

лення, та який народився на території Республіки Польща – актуальну 
копію свідоцтва про народження та копію рішення про надання дозволу на 
поселення або карти проживання законного представника.

Варто підкреслити, що у випадку шлюбу з польським громадянином прово-
диться перевірка, чи шлюб не був укладений для того, щоб обійти закон (див. 
пункт 7 цього розділу).

Дозвіл на поселення надається на невизначений термін. Карта прожи-
вання у цьому випадку видається на 10 років. На час проведення проце-
дури іноземець отримує процедурну візу. У разі відмови у наданні дозволу 
можна оскаржити відмову до вищої інстанції (див. пункт 9 цього розділу). 
 
 
 

9 Це стандартна фотографія, яка робиться у Польщі для документів – щоб мати правильно зроблену фотографію, рекомендується 
звернутись до пункту, де виконуються фотографії, і попросити зробити фотографію для паспорта.
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13.2. Як отримати дозвіл на проживання довготермінового 
резидента ЄС?

Дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС надається іноземцю, який 
проживає на території Республіки Польща безпосередньо перед поданням заяви 
легально і безперервно протягом щонайменше 5 років, і при цьому має:
1) стабільне і регулярне джерело доходів, достатнє для покриття витрат на 

утримання себе та членів сім’ї, які перебувають на його утриманні,
2) медичне страхування у розумінні положень про загальне медичне стра-

хування або підтвердження покриття страховиком витрат на лікування 
у Польщі.

Іноземець може подати заяву про надання дозволу на проживання довготер-
мінового резидента ЄС під час законного проживання на території Республіки 
Польщі. Заява, подана іноземцем, який проживає у Польщі нелегально або пере-
буває за кордоном польської держави, не розглядається.

Заява про надання дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС 
подається на бланку до воєводи за місцем проживання іноземця (бланк можна 
отримати у воєводських управліннях, а також на веб-сайті www.mazowieckie.pl). 
Під час процедури досить докладно оцінюється, чи джерело доходу відповідає 
вимогам стабільності і регулярності. Дохід, після вирахування витрат на про-
живання, який припадає на кожного члена сім’ї, що перебуває на утриманні 
іноземця, повинен перевищувати розмір доходу, починаючи від якого встанов-
люється соціальна грошова допомога, тобто 351 злотий10 (у випадку, якщо інозе-
мець проживає самотньо, – 477 злотих). Що стосується витрат на проживання, 
вважається, що ці витрати охоплюють, як мінімум, розмір постійних оплат, 
пов’язаних з експлуатацією житла з урахуванням кількості осіб, що проживають 
у цьому житлі, а також оплати за енергопостачання, газопостачання, водопоста-
чання, каналізацію, а також вивезення твердих і рідких побутових відходів.

Оцінка, чи проживання іноземця на території РП протягом 5 років було безпе-
рервним, здійснюється аналогічно випадку надання дозволу на поселення.

Слід пам’ятати, що до 5-річного періоду проживання не враховується прожи-
вання іноземця:
•	 затриманого,	поміщеного	у	центр	тримання	або	в	ізолятор	з	метою	видво-

рення, по відношенню до якого було застосовано запобіжний захід у вигляді 
заборони на виїзд за межі країни, або позбавленого волі на підставі рішень, 
винесених відповідно до законодавства,

•	 який	перебуває	у	Польщі	у	якості	працівника	«au	pair»,	сезонного	праців-
ника, працівника, відрядженого послугодавцем,

•	 який	 перебуває	 у	 Польщі	 з	 метою	 транскордонного	 надання	 послуг	 або	
який є послугодавцем, який надає транскордонні послуги;

10 Стан на 15.08.2009 р.
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•	 який	 проживає	 у	 Польщі	 на	 підставі:	 шенгенської	 візи	 на	 перебування,	
яка дає право лише на в’їзд до Польщі з огляду на принципи гуманності, 
з огляду на інтереси держави або міжнародні зобов’язання; візи на пере-
бування, виданої з метою початку або продовження навчання; дозволу на 
проживання на визначений термін, наданого на підставі того, що особа 
є членом сім’ї іноземця, а також виданого з огляду на навчання інше, ніж 
стаціонарне навчання у вищому навчальному закладі.

З другого боку, період проживання іноземця, який проживав у Польщі на під-
ставі візи/дозволу на проживання на визначений термін, виданого з огляду на 
стаціонарне навчання у вищому навчальному закладу або професійну підго-
товку, зараховується лише наполовину. Періоди проживання на підставі інших 
віз та дозволів зараховуються повністю до вищезгаданого 5-річного періоду.

При клопотанні про надання дозволу на проживання довготермінового рези-
дента ЄС іноземець зобов’язаний подати:
1) 4 екземпляри заповненого бланка заяви про надання дозволу (бланк можна 

отримати у воєводських управліннях, а також на веб-сайті Мазовецького 
воєводського управління www.mazowieckie.pl),

2) 4 кольорові фотографії розміром 4,5 см x 3,5 см, непошкоджені, чіткі, кольо-
рові, які представляють особу без головного убору та окулярів з темним 
склом у положенні лівого напівпрофілю, з відкритим лівим вухом, з рівно-
мірно освітленим обличчям11 (додання додаткової, тобто п’ятої фотографії 
може прискорити процедуру),

3) дійсний проїзний документ (2 ксерокопії + оригінал для ознайомлення),
4) підтвердження сплати державного мита – 640 злотих,
5) актуальне підтвердження тимчасової реєстрації (див. пункт 11 цього 

розділу),
6) документи, що підтверджують виконання вимоги безперервного прожи-

вання у Польщі,
7) документи, що підтверджують наявність стабільного та регулярного дже-

рела доходу, достатнього для покриття витрат на своє утримання та членів 
сім’ї, які перебувають на утриманні,

8) документи, що підтверджують наявність медичного страхування, право-
вий титул на житло, в якому проживає або має намір проживати (правовим 
титулом на житло, в якому іноземець проживає або має намір проживати, 
не вважається договір позички квартири (будинку), крім випадків, коли 
позикодавцем є близький родич),

9) документи, що підтверджують розмір витрат на проживання.

11 Це стандартна фотографія, яка робиться у Польщі для документів – щоб мати правильно зроблену фотографію, рекомендується 
звернутись до пункту, де виконуються фотографії, і попросити зробити фотографію для паспорта.
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Дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС надається на невизна-
чений термін. Карта проживання (karta pobytu) видається у цьому випадку на 
5 років. На час процедури іноземець отримує процедурну візу. У разі відмови 
у наданні дозволу відповідне рішення можна оскаржити до вищої інстанції (див. 
пункт 9 цього розділу).

14.  Що таке карта проживання (karta pobytu), і на якій 
підставі її видають?

Карта проживання протягом періоду, на який її було видано, посвідчує особу 
іноземця під час його проживання на території Польщі, а також дає право, разом 
із проїзним документом, на багаторазовий перетин кордону без необхідності 
отримання візи. Відсутність карти проживання є рівнозначною відсутності 
документа, що посвідчує особу і підтверджує легальність перебування у Польщі 
на підставі даного дозволу.

Карту проживання видають іноземцю, який отримав:
1) дозвіл на проживання на визначений термін – у цьому випадку карта є дій-

сною протягом терміну дії цього дозволу,
2) дозвіл на поселення – у цьому випадку карта є дійсною протягом 10 років,
3) дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС – у цьому випадку 

карта є дійсною протягом 5 років.

Іноземець зобов’язаний замінити наявну карту проживання на нову у випадку:
1) зміни даних, які в ній містяться,
2) зміни зовнішнього вигляду, яка ускладнює встановлення його особи,
3) її пошкодження у такому обсязі, що ускладнює користування нею,
4) закінчення терміну дії карти проживання, виданої у зв’язку з отриманням 

дозволу на поселення або дозволу на проживання довготермінового рези-
дента ЄС,

5) якщо карту загублено або знищено.

Карту проживання видає воєвода, який надав відповідний дозвіл на проживання 
іноземцеві, а замінює воєвода за місцем проживання іноземця у момент заміни. 
Заява про заміну карти проживання подається шляхом заповнення відповідного 
бланка; до неї необхідно долучити 2 фотографії та рішення про надання дозволу 
на проживання у Польщі.

За видачу і заміну карти проживання необхідно сплатити відповідний збір:

50 злотих – у випадку видачі та заміни,

100 злотих – у випадку заміни з огляду на те, що карту було загублено або зни-
щено з вини її власника,
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200 злотих – у випадку заміни з огляду те, що карту було повторно загублено або 
знищено з вини її власника.

Знижка у розмірі 50% надається іноземцям, які:
1) знаходяться у важкій матеріальній ситуації,
2) метою проживання яких є навчання у загальноосвітньому ліцеї, профільо-

ваному ліцеї, технікумі, професійній школі та вищому навчальному закладі 
у Польщі або участь у навчальних курсах та професійному стажуванні, 
що здійснюються у рамках програм Європейського Союзу на території 
Польщі,

3) діти віком до 16 років (на день подання заяви).

15.  Чи можна подорожувати без візи по Шенгенській зоні, 
маючи дозвіл на проживання у Польщі?

Іноземець, який має дозвіл на проживання на визначений термін, поселення або 
проживання довготермінового резидента ЄС, може подорожувати і перебувати 
на території Шенгенської зони без необхідності отримання шенгенської візи 
протягом періоду, що не перевищує 3 місяців впродовж 6-місячного періоду, за 
умови, що при цьому виконуються загальні вимоги щодо в’їзду та перебування 
на території Шенгенської зони. Ось ці вимоги:
•	 іноземець	має	дійсний	проїзний	документ,
•	 він	може	обґрунтувати	мету	і	умови	запланованого	перебування,	а	також	

має достатній об’єм коштів на утримання або можливість їх законного 
отримання,

•	 він	 не	 вважається	 особою,	 яка	 становить	 загрозу	 для	 публічного	 право-
порядку, внутрішньої безпеки, публічного здоров’я або міжнародних від-
носин жодної з країн-членів ЄС,

•	 його	дані	не	занесені	до	національних	баз	даної	країни-члена	ЄС	з	метою	
відмови у в’їзді.

Крім того, у нього повинна бути карта проживання.
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Розділ V
Ева Осташевська

Праця

1. Дозволи на працю
Іноземці з країн, що не є членами Європейського Союзу, які приїжджають до 
Польщі, щоб працювати, повинні отримати відповідний дозвіл. Однак польське 
законодавство передбачає низку винятків із цього правила. Ці винятки можна 
поділити на дві основні групи. Перша група – це звільнення від обов’язку отри-
мання дозволу на працю, пов’язане зі статусом, який отримав даний іноземець 
у Польщі (наприклад, він є резидентом ЄС у Польщі), а друга – це звільнення 
від цього обов’язку, що випливає з окремих положень законодавства. Варто 
пам’ятати, що Польща розпочала процес поступового відкриття ринку праці для 
громадян сусідніх держав (України, Росії, Білорусі) та для громадян Молдови. 
Іноземці з цих країн можуть працювати у Польщі протягом певного періоду без 
дозволу (див. пункт 1.2. цього розділу).

Увага: положення, які стосуються праці іноземців, змінюються відносно часто 
– особливо це стосується норм, що містяться у постановах. Отже, варто переві-
ряти, чи дані норми є чинними. Інформацію на цю тему можна знайти, зокрема, 
на веб-сайті Міністерства праці та соціальної політики.

1.1. Кого звільнено від обов’язку отримання дозволу на працю?
Від обов’язку отримання дозволу на працю звільнені, зокрема:
1) громадяни країн-членів Європейського Союзу та члени їх сімей,
2) громадяни держав Європейського економічного простору і Швейцарії, 

а також члени їх сімей,
3) особи, що мають дозвіл на поселення у Польщі,
4) особи, що мають дозвіл на проживання довгострокового резидента Євро-

пейських Спільнот у РП,
5) особи, що мають статус довгострокового резидента ЄС в іншій державі, які 

отримують дозвіл на проживання на визначений термін (у зв’язку, зокрема, 
з наміром працевлаштування або ведення господарської діяльності),

6) особи, що мають дійсну Карту поляка,
7) особи, по відношенню до яких міжнародні договори або окремі положення 

допускають виконання праці без необхідності отримання дозволу.
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Крім того, на підставі окремих положень12, від необхідності отримання дозволу 
на працю звільнені, зокрема:
1) громадяни Туреччини, після трьох років легальної праці у Польщі, за тією ж 

професією та за умови реєстрації інформації про вакансію службою зайня-
тості, або після чотирьох років праці у Польщі – без жодних обмежень,

2) вчителі іноземних мов у закладах системи освіти,
3) випускники польських загальноосвітніх ліцеїв, профільованих ліцеїв, тех-

нікумів та професійних шкіл,
4) учасники культурно-освітніх обмінів,
5) громадяни держав, що сусідять з Польщею, а також держав, з якими РП 

співпрацює у сфері трудової міграції, які мають заяву роботодавця про 
намір доручити виконання праці, зареєстровану в повітовому центрі 
зайнятості, – до 6 місяців впродовж 12-місячного періоду,

6) громадяни держав, які уклали договір про вільний рух осіб з ЄС.

Увага: вище перераховано лише ті причини, у зв’язку з якими іноземців найчас-
тіше звільняють від обов’язку отримання дозволу на працю. Детальний перелік 
випадків, коли немає необхідності отримання дозволу на працю для іноземця, 
знаходиться у Законі про підтримку зайнятості та інститути ринку праці від 
20 квітня 2004 р., а також відповідних постановах Міністра праці та соціальної 
політики13. У ситуації, коли незрозуміло, чи дана особа повинна отримати такий 
дозвіл, за детальною інформацією слід звертатися до воєводських центрів зайня-
тості (wojewódzkie urzędy pracy).

1.2. Спрощення процедури, пов’язаної з працею у Польщі 
громадян Білорусі, України та Молдови

Як згадувалося вище, Польща розпочала процес відкриття свого ринку праці для 
іноземців із сусідніх країн. Згідно з положеннями, запровадженими у лютому 
2009 року, громадяни Росії, України, Білорусі, а також Молдови можуть працю-
вати у Польщі без дозволу на працю 6 місяців впродовж 12-місячного періоду. 
Щоб працевлаштувати іноземця на цих умовах, роботодавець у Польщі повинен 
зареєструвати відповідну заяву. Для цього він подає заяву разом із копією до 
повітового центру зайнятості за місцезнаходженням або місцем проживання 
(роботодавця), після чого передає реєстраційний документ майбутньому праців-
нику. Процедура є безоплатною і проводиться у рамках одного візиту. Іноземець, 
який має такий документ, може звернутися до польської консульської установи 
з метою отримання візи. Бланк заяви доступний, наприклад, на веб-сайті Воє-
водського центру зайнятості у Варшаві (www.wup.mazowsze.pl).

Увага: вищенаведені положення мають пілотний характер. Згідно з планами, 
вони повинні діяти до кінця 2010 року. Вирішуючи скористатися цією формою 
працевлаштування, необхідно перевірити актуальність цих норм.
12 Постанови Міністра праці та соціальної політики від 2.02.2009 р. про працю іноземців без необхідності отримання дозволу на 

працю, Рішення № 1/80 Ради Асоціації ЄЕС – Туреччина від 19 вересня 1980 р.
13 Пор. нормативно-правові акти у додатку №6.
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1.3. Типи дозволів на працю
Існує п’ять типів дозволів на працю, які відрізняються тим, у кого іноземець має 
працювати:

Тип A – іноземець працює у Польщі на підставі договору з суб’єктом (роботодавцем), 
місцезнаходження або місце проживання якого знаходиться на території Польщі;

Тип B – іноземець займає посаду у правлінні підприємства, товариства з обме-
женою відповідальністю або акціонерного товариства, яке занесено до реєстру 
підприємців, та перебуває на території Польщі протягом періоду, що перевищує 
у сукупності 6 місяців впродовж 12-місячного періоду;

Тип C – іноземець працює у закордонного роботодавця і відряджений на терито-
рію Польщі на період, що перевищує 30 днів у календарному році;

Тип D – іноземець працює у закордонного роботодавця, який не має відділу, філі-
алу чи іншої форми організованої діяльності на території Польщі, і відряджений 
до Польщі з метою реалізації послуги тимчасового та нерегулярного характеру 
(експортна послуга);

Тип E – іноземець працює у закордонного роботодавця та відрядже-
ний на територію Польщі на період, що не перевищує 3 місяців впродовж 
6-місячного періоду, з іншою метою, ніж та, яку вказано у дозволах типу B-D.

2. Процедура отримання дозволу на працю
2.1. Хто клопочеться про видачу дозволу на працю?
Дозвіл на працю видається для конкретного іноземця. Про видачу дозволу на 
працю для іноземця клопочеться його майбутній роботодавець – він подає всі 
необхідні документи до воєводського центру зайнятості (ВЦЗ) або його філіалів. 
Роботодавець може зробити це особисто, через представника або поштою. Бланк 
заяви про надання дозволу на працю знаходиться у центрі зайнятості або на 
його веб-сайті. Після отримання дозволу на працю роботодавець зобов’язаний 
укласти з іноземцем відповідний договір.

2.2. Хто видає дозвіл на працю?
Згідно з відповідними положеннями, дозвіл на працю видає воєвода, але дуже 
часто це завдання виконують воєводські центри зайнятості (wojewódzkie urzędy 
pracy), і тоді заява подається до воєводського центру зайнятості або його філіа-
лів. У випадку, коли роботодавець клопочеться про отримання дозволу:
1) типу A i B – заява подається до центру зайнятості за місцезнаходженням 

або місцем проживання роботодавця;
2) типу C – заява подається до ВЦЗ за місцезнаходженням роботодавця, до 

якого відряджений іноземець;
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3) типу D – заява подається до ВЦЗ за основним місцем виконання праці іно-
земцем на території Польщі;

4) типу E – заява подається до ВЦЗ за основним місцем виконання праці іно-
земцем на території Польщі.

У випадку зміни місця проживання або місцезнаходження підприємства, заява 
про продовження дозволу на працю подається до того воєводи, який є ком-
петентним у момент подання заяви. У випадку, коли специфіка виконуваної 
іноземцем праці не дозволяє вказати основне місце її виконання, дозвіл видає 
Мазовецький воєвода (ВЦЗ у Варшаві).

2.3. За яких умов можна отримати дозвіл на працю типу A?
Щоб отримати дозвіл на працю типу A, повинні бути виконані такі умови:
1) розмір винагороди за працю, який буде визначено у договорі з іноземцем, 

не буде нижчим за винагороду працівників, які виконують роботу анало-
гічного типу або на аналогічній посаді;

2) у роботодавця немає можливості працевлаштувати на цій же посаді особу, 
яка зареєстрована як безробітна і така, що шукає роботу. Відповідну інфор-
мацію воєводі надає староста.

Староста готує таку інформацію на підставі відомостей з реєстрів безробітних 
та набору на вакансію, що проводиться спеціально для роботодавця, який кло-
почеться про роботу для іноземця (якщо з аналізу реєстрів випливає, що немає 
можливості проведення набору на дану вакансію, тоді, звичайно, він не про-
водиться). У першому випадку процедура триває не довше за 7 днів. У випадку 
набору на вакансію – не довше за 14 днів з моменту оголошення інформації про 
вакансію безробітним та особам, які шукають роботу.

Інформація від старости є непотрібною, якщо:
1) іноземець у 3-річний період перед поданням заяви про видачу дозволу на 

працю закінчив школу або вищий навчальний заклад з місцезнаходженням 
у Польщі, Швейцарії або іншій державі ЕЄП,

2) іноземець протягом 3 років, що передували поданню заяви про видачу 
дозволу на проживання, проживав легально у Польщі (за винятком ситуацій, 
коли іноземець був затриманий, поміщений у центр тримання або ізолятор 
з метою видворення, по відношенню до якого був застосований запобіжний 
захід у формі заборони виїзду за межі країни, або коли він був позбавлений 
волі внаслідок виконання рішень, винесених на підставі законодавства),

3) іноземець є членом сім’ї працівника дипломатичного представництва, 
консульської установи, міжнародної організації або їх представництва, 
і працює у Республіці Польща на підставі міжнародних договорів та угод,

4) іноземець працює у якості приватної домашньої служби працівників 
дипломатичних представництв, консульських установ, міжнародних орга-
нізацій або їх представництв,
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5) професія, за якою іноземець має працювати, або тип праці, яку він має вико-
нувати, знаходяться у переліку професій та типів праці, по відношенню до 
яких видача дозволу на працю не вимагає врахування інформації від старо-
сти (ці професії визначає воєвода на підставі аналізу ринку праці на даній 
території),

6) іноземець уповноважений представляти інтереси закордонного підпри-
ємця у його відділі або представництві, що знаходиться на території Респу-
бліки Польща,

7) іноземець є громадянином держави, що сусідить із Польщею, або держави, 
з якою Польща співпрацює у сфері трудової міграції в рамках партнерства 
для мобільності, встановленого між цією державою та Європейським 
Союзом, та виконує працю у сфері догляду та допомоги або є домашнім 
працівником, що допомагає фізичним особам у домашньому господарстві,

8) іноземець є громадянином держави, що сусідить із Польщею, або держави, 
з якою Польща співпрацює у сфері трудової міграції в рамках партнерства 
для мобільності, встановленого між цією державою та Європейським 
Союзом, і в період, що безпосередньо передував поданню заяви, працював 
(протягом щонайменше трьох місяців) для цього ж роботодавця на під-
ставі заяви про намір доручити виконання працю іноземцю (пор. пункт 1.2. 
цього розділу),

9) іноземець є спортивним тренером або спортсменом, що працює для спор-
тивних клубів та інших суб’єктів, статутна діяльність яких охоплює попу-
ляризацію фізичної культури та спорту,

10) іноземець є лікарем або лікарем-стоматологом, який бере участь у навчаль-
ному курсі або проходить спеціалізацію,

11) здійснюється видача продовження дозволу на працю для того ж іноземця 
і на тій же посаді,

12) відсутність такої необхідності випливає з окремих положень.

2.4. За яких умов можна отримати дозвіл на працю типу B?
У випадку дозволу на працю типу B, воєвода видає дозвіл, якщо суб’єкт, членом 
правління якого має бути іноземець:
1) у податковому році, що передував поданню заяви, отримав доходи не 

нижче за дванадцятикратну середню місячну заробітну плату у воєводстві 
у третьому кварталі року, що передував поданню заяви, а також в якому 
працевлаштовані на невизначений строк та на умовах повної зайнятості на 
період щонайменше року, який передував поданню заяви, щонайменше два 
працівники, які не підлягають обов’язку отримання дозволу на працю,

або
2) доведе володіння коштами або здійснення заходів, які дозволять у майбут-

ньому виконати умови, передбачені пунктом 1, зокрема, шляхом ведення 
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діяльності, яка сприяє зростанню інвестицій, трансфертові технологій, 
запровадженню корисних інновацій або створенню робочих місць.

Увага: У випадках, що обґрунтовані ситуацією на ринку праці, воєвода може 
обмежити у дозволі на працю сферу виконуваних іноземцем завдань до управ-
лінських та представницьких дій.

2.5. За яких умов можна отримати дозвіл на працю типу C-E?
У випадку дозволів типу C-E, воєвода видає дозвіл, якщо:
1) умови працевлаштування не будуть менш вигідними, ніж ті, що виплива-

ють із положень Кодексу праці, а також інших положень, що регулюють 
права та обов’язки працівників,

2) розмір винагороди, яку отримуватиме іноземець за виконання праці, не 
буде нижчим на більше ніж 30% від розміру середньої місячної заробітної 
плати у воєводстві,

3) закордонний роботодавець вказав особу, яка перебуває у Польщі і має доку-
менти, що підтверджують виконання обов’язків, передбачених у пункті 1 та 
2, та яка вповноважена представляти інтереси роботодавця у воєводи, якщо 
період відрядження іноземця перевищує 30 днів у календарному році.

У випадку подання заяви про видачу дозволу на працю для іноземця на умовах 
неповної зайнятості або на підставі цивільно-правового договору (договір під-
ряду), воєвода враховує розмір винагороди, який буде встановлено у договорі 
з іноземцем пропорційно до об’єму робочого часу або передбачуваного періоду 
виконання зобов’язань, що випливають із договору.

2.6. На який період видається дозвіл на працю?
Дозвіл на працю видається на визначений строк, не довший за 3 роки. Термін 
дії дозволу на працю може бути продовжено. У випадку, коли іноземець займає 
посаду у правлінні юридичної особи, в якій на день подання заяви працює понад 
25 осіб, воєвода може видати дозвіл на працю на період не довше за 5 років. 
У випадку відрядження іноземця закордонним роботодавцем з метою реалізації 
експортної послуги, воєвода видає дозвіл на працю на період відрядження.

2.7. Коли слід подавати заяву про дозвіл на працю або 
продовження його терміну дії?

Роботодавець, який доручає виконання праці іноземцеві, повинен подати заяву 
не пізніше ніж за 30 днів до планованого терміну початку праці іноземця або, 
у випадку продовження, не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії попе-
реднього дозволу.
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2.8. Які документи необхідні для отримання дозволу на працю?
Перелік документів, які необхідно подати при клопотанні про дозвіл на працю 
для іноземця, залежить від типу дозволу.

При клопотанні про отримання дозволу у кожному випадку необхідно подати:
1) заяву про видачу дозволу на працю для іноземця (*),
2) копію проїзного документа іноземця, якого стосується заява (сторінки 

з даними),
3) копії документів, що підтверджують виконання іноземцем вимог, пов’язаних 

із виконанням даної професії (лише у випадках, коли виконання даної про-
фесії чи займання посади вимагає концесії або згоди компетентних органів, 
наприклад, професійних корпорацій-об’єднань),

4) копію документів, що підтверджують виконання іноземцем вимог, перед-
бачених пунктом 2.3. цього розділу,

5) копію квитанції, що підтверджує сплату збору за видачу дозволу (розмір 
цих зборів – див. 2.11),

6) документи, що підтверджують виконання вимог, передбачених окремими 
положеннями, які є необхідними для розгляду заяви,

7) додаток до заяви про видачу дозволу, який стосується ПКД14 фірми та 
чисельності працівників (*).

У випадку, коли роботодавець не подає заяви особисто, а при посередництві 
довіреної особи, слід долучити також оригінал довіреності.

Додатково:
•	 до	заяви	про	дозвіл	типу	A необхідно долучити:

1) актуальну на день подання заяви копію з Національного судового реєстру 
або іншого відповідного реєстру, або системи обліку господарської діяль-
ності (якщо суб’єктом, який доручає виконання праці іноземцеві, є юри-
дична особа або структурний підрозділ, що не має правосуб’єктності, або 
суб’єкт господарської діяльності),

або
2) копію внутрішнього паспорта або копію сторінок з даними з проїзного 

документа (якщо суб’єктом, який доручає виконання праці іноземцеві, 
є фізична особа),

або
3) договір про заснування товариства (у випадку товариства з обмеженою 

відповідальністю) або копії нотаріальних актів про заснування товариства 
(у випадку акціонерного товариства на організаційному етапі (перед реє-
страцією у Реєстрі підприємців)),

4) інформацію від старости (див. пункт 2.3. цього розділу);
14 ПКД – Польська класифікація діяльності
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•	 до	заяви	про	дозвіл	типу	B необхідно долучити:
1) актуальну на день подання заяви копію з Національного судового реєстру 

або іншого відповідного реєстру, або системи обліку господарської діяль-
ності (якщо суб’єктом, який доручає виконання роботи іноземцеві, є юри-
дична особа або структурний підрозділ, що не має правосуб’єктності, або 
суб’єкт господарської діяльності),

або
2) договір про заснування товариства (у випадку товариства з обмеженою 

відповідальністю на організаційному етапі (перед реєстрацією у Реєстрі 
підприємців)) або копії нотаріальних актів про заснування товариства 
(у випадку акціонерного товариства),

3) копії податкової декларації про розмір отриманих доходів або зазнаних 
збитків суб’єктом, який доручає виконання праці іноземцеві, у податко-
вому році, що передує поданню заяви, а також інформацію про чисельність 
працівників за період року, що передує поданню заяви, або інформацію 
про наявні кошти або здійснення заходів, що дозволяють виконати умови, 
передбачені у пункті 2.4. 2) цього розділу,

4) інформацію про чисельність працівників у суб’єкті, який доручає вико-
нання роботи іноземцю (*);
•	 до	заяви	про	дозвіл	типу	C	необхідно долучити:

1) документ з відповідного реєстру, що підтверджує юридичний статус 
і форму або характер діяльності, що ведеться закордонним роботодавцем,

2) актуальну на день подання заяви копію з Національного судового реєстру 
або іншого відповідного реєстру, або витяг з системи обліку господарської 
діяльності (стосовно представництва або підприємства закордонного 
суб’єкта, його залежного суб’єкта або суб’єкта, пов’язаного довгостроко-
вим договором про співпрацю з закордонним роботодавцем),

3) документ про відрядження іноземця,
4) копію довгострокового договору про співпрацю суб’єкта з закордонним 

роботодавцем;
•	 до	заяви	про	дозвіл	типу	D необхідно долучити:

1) документ з відповідного реєстру, що підтверджує юридичний статус 
і форму або характер діяльності, що ведеться закордонним роботодавцем,

2) копію договору, на підставі якого надається послуга на території РП, або його 
фрагмент, що визначає предмет зобов’язань закордонного роботодавця; 
якщо такий договір ще не був укладений, слід долучити заяву, що визна-
чає обсяг такого договору (у такому випадку копії відповідного фрагменту 
договору закордонний роботодавець надає негайно після його укладення),

3) документ про відрядження іноземця,
4) перелік іноземців, які будуть реалізувати дану експортну послугу;
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•	 до	заяви	про	дозвіл	типу	E необхідно долучити:
1) документ з відповідного реєстру, що підтверджує юридичний статус 

і форму або характер діяльності, що ведеться закордонним роботодавцем.

Увага: інформація з позначкою (*) повинна надаватись на відповідному бланку, 
який доступний, наприклад, на веб-сайті Воєводського центру зайнятості у Вар-
шаві: http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=1333075390

2.9. Які документи необхідні для продовження терміну дії 
дозволу на працю?

До заяви про продовження терміну дії дозволу на працю для іноземця 
долучаються:
1) документи, якщо змінилися обставини, яких стосувався зміст документів, 

долучених до заяви про видачу дозволу,
2) копію квитанції, що підтверджує сплату збору за видачу або продовження 

терміну дії дозволу на працю.

2.10. У якій формі видається дозвіл на працю?
Дозвіл видається у трьох однакових екземплярах. Один екземпляр залишається 
у воєводи, два екземпляри отримує роботодавець, який потім передає один із 
них іноземцеві.

2.11. Скільки необхідно заплатити за видачу дозволу на працю?
За видачу дозволу на працю для іноземця роботодавець сплачує одноразовий 
збір у розмірі:

50 злотих – у випадку доручення виконання праці на період, що не перевищує 
3 місяців;

100 злотих – у випадку наміру доручити іноземцеві виконання праці на період, 
що перевищує 3 місяці;

200 злотих – у випадку наміру відрядження до Польщі іноземця з метою реаліза-
ції експортної послуги15.

У випадку подання заяви про продовження терміну дії дозволу на працю для 
іноземця роботодавець або суб’єкт сплачує збір відповідно у розмірі половини 
суми, вказаної вище.

2.12. Скільки триває процедура видачі дозволу на працю?
Заяви про видачу дозволів на працю іноземців у Польщі, які подаються разом із 
комплектом усіх необхідних документів, розглядаються згідно з Адміністративно-
процесуальним кодексом без зайвої затримки, не пізніше ніж протягом місяця, 
а у справах особливо складного характеру – не пізніше ніж протягом двох місяців 

15 Постанова Міністра праці та соціальної політики про розмір збору, що сплачується у зв’язку з поданням заяви про видачу дозволу 
на працю для іноземця від 17 жовтня 2007 р. (Вісник законодавства, № 195, частина 1409).
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з моменту початку процедури. Процедуру можуть подовжити, а про наступний 
термін розгляду справи сторону повинен повідомити орган, в якому здійсню-
ється процедура.

3. Відмова у видачі дозволу на працю
3.1. Коли воєвода відмовляє у видачі дозволу на працю?
Існує низка обставин, за яких воєвода видає рішення про відмову у видачі дозволу 
на працю для іноземця. Частина з них стосується роботодавця, який клопочеться 
про дозвіл на працю для іноземця. Найважливіші з цих обставин такі:
1)  невиконання вимог, необхідних для отримання дозволу (див. пункти: 2.3., 

2.4., 2.5.),
2) надання у ході процедури видачі дозволу інформації. що не відповідає 

дійсності, представлення неправдивих персональних даних, підроблених 
документів, квитанцій,

3) скоєння у минулому адміністративного правопорушення, яке стосува-
лося працевлаштування іноземця (наприклад, підбурювання іноземця до 
нелегального виконання праці, вимагання від іноземця винагороди мате-
ріального характеру взамін за виконання дій, які спрямовані на отримання 
дозволу на працю або іншого документу, що дає право на виконання праці, 
примушування іншої особи до нелегального працевлаштування іноземця),

4) покарання роботодавця за злісне або наполегливе порушення прав праців-
ника, які випливають з трудових відносин або соціального страхування, 
ненадання даних, що вимагаються, або надання даних, що не відповідають 
дійсності та мають вплив на право на виплати та допомогу або їх розмір, 
нараження працівника на безпосередній ризик втрати життя або значного 
погіршення здоров’я, невиконання обов’язку повідомлення у відповідний 
термін компетентного органу про нещасний випадок на виробництві або 
про професійне захворювання.

5) покарання роботодавця за торгівлю людьми.

Крім того, дозволу не отримає роботодавець, який клопочеться про дозвіл для 
особи, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам у випадку регульованої про-
фесії, та підлягала покаранню за адміністративні правопорушення/злочини, 
пов’язані з процедурою видачі дозволу на працю.

Воєвода приймає рішення про відмову у видачі дозволу на працю також у випадку, 
коли дані особи, якої стосується заява, були занесені до переліку іноземців, пере-
бування яких на території Республіки Польща є небажаним.
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3.2. Чи рішення про відмову у видачі дозволу на працю можна 
оскаржити?

Рішення воєводи можна оскаржити, звертаючись до Міністра праці та соціаль-
ної політики за посередництвом органу воєводи, який видав дозвіл на працю. 
Термін оскарження – 14 днів з моменту отримання рішення. У скарзі необхідно 
написати, що дана особа не погоджується з виданим негативним рішенням, та 
обґрунтувати, чому не погоджується.

4. Коли воєвода може анулювати дозвіл на працю?
Воєвода анулює виданий дозвіл, якщо:
1) змінилися обставини або аргументи, які стосуються даного рішення,
2) перестала існувати причина, з якої було видано дозвіл на працю,
3) іноземець не розпочав роботу або вже її завершив,
4) роботодавець не виконав своїх обов’язків,
5) якщо інший орган, який на підставі окремих положень видає згоду на 

займання певної посади, виконання професії або ведення іншої діяльності 
іноземцем, відкличе свою згоду,

6) іноземець перервав виконання роботи на період, що перевищує 3 місяці,
7) отримав інформацію, що дані іноземця знаходяться у переліку іноземців, 

перебування яких на території Республіки Польща є небажаним.
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Податки

1. Які податки сплачуються у Польщі?
У Польщі існують прямі і непрямі податки.

Основний поділ податків виглядає таким чином:
1) прямі:

•	 податок	на	доходи	фізичних	осіб,
•	 податок	на	доходи	юридичних	осіб,
•	 податок	на	спадки	і	дарчі,
•	 податок	на	цивільно-правові	дії,
•	 сільськогосподарський	податок,
•	 лісовий	податок,
•	 податок	на	нерухоме	майно,
•	 податок	на	транспортні	засоби;

2) непрямі:
•	 податок	на	товари	і	послуги	(ПДВ,	пол.	VAT),
•	 акцизний	податок,
•	 податок	на	гральний	бізнес.

Прямий податок сплачується безпосередньо до податкових органів, а його роз-
мір тісно пов'язаний зі статусом платника податку. Непрямий податок сплачу-
ється автоматично – при придбанні матеріальних благ (ПДВ включений у ціну 
багатьох товарів) або послуг.

З огляду на обмежений об’єм довідника, частину, що стосується податків, буде 
присвячено податкові на доходи фізичних осіб (podatek dochodowy od osób 
fizycznych).

2. Номер податкової ідентифікації (NIP) – що це таке, і як 
його отримати?

NIP – це номер податкової ідентифікації, який зобов’язаний отримати кожен 
платник податку, незалежно від того, чи платником є фізична особа, чи юридична 
особа, чи інша організація. Цей номер потрібний у багатьох ситуаціях, однак 
передусім для здійснення всіляких податкових розрахунків.
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Присвоєння NIP відбувається на підставі ідентифікаційної заявки (zgłoszenie 
identyfikacyjne), що подається до податкового управління за місцем проживання 
платника податку. Рішення про присвоєння NIP видає начальник податкового 
управління. Ідентифікаційна заявка подається у формі бланка, який можна 
отримати у податковому управлінні або на веб-сайті Міністерства фінансів 
(www.mf.gov.pl). Така процедура здійснюється лише один раз, незалежно від виду 
і кількості сплачуваних платником податків, форми оподаткування, кількості 
і видів господарської діяльності, яка ним ведеться, а також кількості наявних 
у нього підприємств. Тим самим кожен платник податків має лише один номер 
NIP. У разі зміни даних, вказаних в ідентифікаційній заявці (наприклад, зміни 
адреси, банківського рахунку, прізвища тощо), платник податків зобов’язаний 
подати актуалізаційну заявку (zgłoszenie aktualizacyjne), використовуючи для 
цього відповідні бланки NIP, доступні у податковому управлінні або на веб-сайті 
Міністерства фінансів (www.mf.gov.pl).

Реєстраційна процедура залежить від суб’єкта і податку16. Фізичні особи, які 
є платниками податку на доходи фізичних осіб, подають ідентифікаційну заявку 
безпосередньо (тобто особисто подають заповнений бланк у податковому управ-
лінні) або за посередництвом податкового агента (тобто роботодавця, оскільки 
це він перераховує податки працівників з отриманих доходів). Так відбувається 
у випадку першого роботодавця. Усіх наступних роботодавців або замовників 
робіт слід просто повідомити про свій номер NIP.

Платники податків, які розпочинають господарську діяльність, повинні подати 
ідентифікаційну заявку особисто. Фізичні особи, які розпочинають господарську 
діяльність, можуть подати ідентифікаційну або актуалізаційну заявку разом із 
заявою про занесення до системи обліку господарської діяльності.

3. Хто і з яких доходів сплачує податок на доходи фізичних 
осіб?

Податок на доходи фізичних осіб зобов’язані сплачувати всі фізичні особи, які 
отримують доходи. Виняток з цього правила – доходи, звільнені від оподатку-
вання, а також доходи, з яких не стягується податок. Варто також пам’ятати, що 
у випадку подружжя можливим є сукупне оподаткування його доходів. Завдяки 
цьому подружжя може платити нижчі податки, особливо у випадку великої різ-
ниці між розміром їх заробітків (або якщо тільки один із подружжя працює).

Фізичні особи, місце проживання яких знаходиться у Польщі, несуть необ-
межений податковий обов’язок. Це означає, що ці особи несуть податковий 
обов’язок у Польщі з усіх отриманих доходів незалежно від місця розташування 
їх джерел. Тому важливою інформацією є те, чи рідна країна іноземця вимагає 
так зв. подвійного оподаткування. Місце проживання даної особи знаходиться 

16 Детальніше про ці засади – у Законі від 13 жовтня 1995 р. про засади обліку та ідентифікації платників податків та податкових 
агентів (Вісник законодавства від 2004 р., № 269, частина 2681 з подальшими змінами).
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у Польщі, якщо у Польщі знаходиться центр її життєвих інтересів, і вона перебу-
ває тут понад 183 дні у податковому році. Фізичні особи, місце проживання яких 
не знаходиться у Польщі, несуть податковий обов’язок лише з доходів, які вони 
отримують на території Республіки Польща (обмежений податковий обов’язок).

4. Що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних 
осіб?

Оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягають, як правило, всі 
доходи, при чому положення законодавства передбачають певні винятки у цій 
сфері.

Доходами, отриманими у Польщі, вважаються, зокрема, доходи від:
1) праці, що виконується у Польщі на підставі службових відносин, трудових 

відносин, надомної праці та кооперативних трудових відносин, незалежно 
від місця виплати винагороди за працю,

2) діяльності, що виконується особисто на території Польщі, незалежно від 
місця виплати винагороди за працю,

3) господарської діяльності, що ведеться у Польщі,
4) розташованого у Польщі нерухомого майна, у тому числі від продажу 

такого нерухомого майна.

Варто підкреслити, що доходом є різниця між сукупними надходженнями 
і витратами на їх одержання, за даний податковий рік.

Якщо платник податку отримує доходи з більш ніж одного джерела, предме-
том оподаткування у даному податковому році є сума доходів з усіх джерел 
надходжень.

Ось приклади джерел надходжень:
•	 трудові	відносини,	пенсія,
•	 діяльність,	що	виконується	особисто,
•	 несільськогосподарська	господарська	діяльність,
•	 наймання,	 піднаймання,	 оренда,	 суборенда,	 а	 також	 інші	 договори	 поді-

бного характеру,
•	 грошові	капітали	та	майнові	права,
•	 продаж,	 зокрема:	 нерухомого	 майна	 або	 його	 частини,	 а	 також	 частки	

в нерухомому майні.
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5. Як обчислюється та сплачується податок на доходи 
фізичних осіб?

Спосіб обчислення податку на доходи фізичних осіб залежить від джерела над-
ходжень, з якого цей дохід отримано.

Доходи від найманої праці, пенсій або господарської діяльності оподатковуються 
за прогресивною податковою шкалою. Наприклад, згідно з чинною у 2009 р. 
податковою шкалою, якщо дохід, який підлягає оподаткуванню, становить менше 
за 85 528 злотих, податок становить 18% суми цього доходу мінус так зв. сума 
зменшення податку у розмірі 556 злотих 02 грошів. Якщо дохід, який підлягає 
оподаткуванню, становить понад 85 528 злотих, податок становить 14 839 злотих 
02 грошів, плюс 32% від суми доходу, що перевищує 85 528 злотих.

База обчислення суми податку 
у злотих Податок становить

Понад До

 85 528 18% мінус сума зменшення податку  
556 злотих 02 грошів

85 528  14 839 злотих 02 грошів + 32% перевищення 
понад 85 528 злотих

Існують різні способи стягнення податку на доходи фізичних осіб. Найчастіше 
цей податок утримується протягом податкового року податковим агентом 
(наприклад, роботодавцем) у формі авансових платежів (наприклад, у випадку 
доходів від трудових відносин) або фіксованого податку.

Податок на доходи фізичних осіб може також сплачуватися протягом податко-
вого року безпосередньо платником податку у формі авансових платежів. Так 
відбувається у випадку ведення господарської діяльності (йдеться про так зв. 
несільськогосподарську господарську діяльність). Платники податку зобов’язані 
у такому випадку сплачувати авансові платежі за період від січня до листопада, 
у термін до 20 числа кожного місяця за попередній місяць, шляхом здійснення 
перерахування на рахунок податкового управління за місцем проживання плат-
ника податку.

Після закінчення податкового року, у термін до 30 квітня наступного року, усі 
платники податку на доходи зобов’язані подавати до податкових управлінь за 
місцем проживання декларацію про розмір отриманого доходу (або зазнаних 
збитків) у даному податковому році (тобто: декларацію за податковий 2009 рік 
слід подати до 30 квітня 2010 року).

Податкова декларація подається у формі заповненого бланка PIT (див. пункт 
6 цього розділу). Далі ця декларація перевіряється податковим управлінням. 
Розрахунки здійснюються з урахуванням сплачених авансових платежів. Якщо 
сума авансових платежів є нижчою за суму податку, який необхідно сплатити, 
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платник податку повинен доплатити суму, якої не вистачає, здійснюючи, напри-
клад, переказ на рахунок свого податкового управління. А у випадку, коли сума 
авансових платежів є вищою, платнику повертають суму надлишково сплаче-
ного податку. Податкове управління повертає гроші платника податку протягом 
3 місяців з моменту подання декларації (гроші висилають на рахунок, номер 
якого платник податку вкаже у заповненому бланку NIP; у випадку відсутності 
банківського рахунку гроші висилають поштою на адресу проживання плат-
ника). Варто пам’ятати, що у польській податковій системі існують податкові 
пільги. Це різного роду звільнення від сплати податку, податкові вирахування, 
знижки або зменшення розміру податку, застосування яких означає зменшення 
податкової бази або розміру податку. Існують, зокрема, пільги, пов’язані з дітьми, 
Інтернетом тощо. Крім того, з податку можна вирахувати дарчі, наприклад, на 
діяльність церков та релігійних організацій, або організацій, що займаються 
суспільно-корисною діяльністю. Розмір пільг та їх тип змінюються, тому варто 
перевіряти, які пільги передбачені у даному році. Платники, які оподатковують 
свої доходи за прогресивною податковою шкалою, за умови виконання перед-
бачених положеннями законодавства вимог, можуть скористатися сукупним 
оподаткуванням доходів подружжя та преференційного оподаткування доходів 
осіб, що самостійно виховують дітей.

6. Що таке бланк PIT?
Бланк PIT – це бланк, на якому слід подавати податкову декларацію. Існують 
бланки PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38 та PIT-39.

Найчастіше використовуваним бланком є бланк PIT – 37. За допомогою такого 
бланка декларацію подають ті платники податку, у випадку яких виконуються усі 
нижчезгадані умови:
1) вони отримали доходи виключно за посередництвом податкового агента 

(наприклад, роботодавця),
2) вони отримали доходи з джерел, розташованих у Польщі, які підлягають 

оподаткуванню на загальних засадах з застосуванням податкової шкали, 
зокрема, у рамках винагороди за працю та інших надходжень, пов’язаних зі 
службовими відносинами, трудовими відносинами (у тому числі коопера-
тивними трудовими відносинами), а також договорами підряду, виконан-
ням громадських обов’язків, спортивною діяльністю,

3) вони не вели несільськогосподарську господарську діяльність, а також 
спеціальних видів сільськогосподарського виробництва, оподаткованих на 
загальних засадах з застосуванням податкової шкали,

4) вони не зобов’язані дораховувати до отриманих доходів малолітніх дітей,
5) вони не знижують розміру доходів у зв’язку зі збитками у минулі роки.
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Якщо платник податку отримав хоч один вид доходів, не передбачений у PIT-
37, всі доходи, оподатковані за податковою шкалою, він повинен задекларувати 
у PIT-36 (PIT-37 у такому випадку вже не подається).

Податкову декларацію у вигляді заповненого бланка PIT-36 подають плат-
ники податку, які отримали доходи, що оподатковуються на загальних засадах 
з застосуванням податкової шкали, і не заповнюють декларацію PIT-37, оскільки 
досягнуті ними доходи (зазнані збитки) не є доходами, для яких передбачено цю 
декларацію. Таку декларацію подають передусім платники податку, які:
•	 вели	несільськогосподарську	господарську	діяльність	або	спеціальні	види	

сільськогосподарського виробництва, що оподатковуються за податковою 
шкалою

•	 отримали	доходи	від	наймання,	піднаймання,	оренди,	суборенди	або	інших	
договорів подібного характеру

•	 отримали	доходи	з-за	кордону.

7. Хто подає податкову декларацію?
Річну податкову декларацію PIT зобов’язані подавати всі платники податку, які 
отримали будь-які доходи у податковому році, навіть якщо у кінцевому резуль-
таті вони зазнали збитків або отримали нульовий результат. Платники податку, 
які ведуть господарську діяльність, зобов’язані подати декларацію також у тому 
випадку, якщо вони не отримали жодних надходжень чи доходів, а протягом 
усього року їх господарську діяльність було призупинено.

Річну декларацію можуть не подавати лише ті платники податку, які не отримали 
жодних надходжень чи доходу (взагалі нічого не заробили), і при цьому не мали 
зареєстрованої у податковому управлінні господарської діяльності, а також плат-
ники податку, які отримали виключно закордонні доходи, звільнені у Польщі від 
оподаткування. За деяких платників податку річні декларації подають податкові 
агенти (роботодавець за працівника на підставі його заяви, орган, що відповідає 
за виплату пенсій, наприклад, Управління соціального страхування (ZUS), якщо 
платник податку не подасть декларацію самостійно).

Обов’язок подання податкової декларації відноситься як до осіб, місце прожи-
вання яких знаходиться у Польщі (польські податкові резиденти), так і до осіб, 
місце проживання знаходиться не у Польщі (іноземні податкові резиденти). Слід 
враховувати отримання або відсутність доходів, які підлягають оподаткуванню 
у Польщі, відповідно до міжнародних договорів та польського податкового 
права.
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8. Коли і як необхідно подати податкову декларацію?
Податкову декларацію необхідно подати до:
•	 30	квітня	PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 або
•	 31	січня PIT-28.

Особи, місце проживання яких знаходиться за кордоном (іноземні податкові 
резиденти), які:
•	 отримують	 доходи	 без	 посередництва	 податкових	 агентів	 (напр.,	

роботодавця)

або
•	 отримують	доходи	за	посередництвом	податкового	агента,	якщо	податко-

вий агент не зобов’язаний підготувати для них річний обрахунок податку 
(як, наприклад, роботодавець, Управління соціального страхування (ZUS), 
орган, що відповідає за виплату пенсій),

або
•	 отримують	доходи	з	капіталу,

зобов’язані подати річну податкову декларацію перед виїздом з території Рес-
публіки Польща. У такому випадку термін подання декларації PIT-37 може при-
падати навіть значно раніше, ніж 30 квітня.

Податкову декларацію можна подати кількома способами:
•	 безпосередньо	у	податковому	управлінні;
•	 поштою	(звичайним	листом	–	тоді	терміном	подання	декларації	вважається	

дата отримання листа у податковому управлінні, рекомендованим листом 
– у такому випадку терміном подання є дата висилки у відділенні польської 
пошти);

•	 безпосередньо	у	польській	консульській	установі	(збір	за	пересилку	стано-
вить, як правило, 18 євро);

Увага: Надсилання рекомендованим листом з-за кордону вважається надсилан-
ням звичайним листом – найважливішою є дата отримання листа у податковому 
управлінні. Платник податку у такому випадку бере на себе ризик недотримання 
терміну або зникнення листа в дорозі. Отже, цей спосіб є дуже ненадійним спо-
собом подання річної податкової декларації.

Деякі податкові управління ставлять перед будинком скриньки, до яких можна 
вкинути податкові декларації у ніч останнього дня терміну подання декларації. 
Ці скриньки забирають о півночі, у момент закінчення терміну подання податко-
вої декларації. Цією можливістю варто скористатись у крайньому випадку, якщо 
податкове управління та поштові відділення вже зачинені, а платнику податків 
загрожує покарання за недотримання терміну. Однак варто через кілька днів 
пересвідчитись, чи декларація не загубилась, і чи її отримали у податковому 
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управлінні. Для надійності варто навіть поїхати до місцевості, в якій пошта пра-
цює довше, і вислати податкову декларацію рекомендованим листом.

Зараз існує можливість подання річної декларації PIT електронною поштою 
з використанням електронного підпису. Можна також подати заповнений бланк 
PIT-37 без електронного підпису, але тільки у випадку подання персональних 
даних, таких як номери NIP, PESEL тощо.

Часом заповнення податкової декларації може викликати певні труднощі – осо-
бливо у випадку осіб, які роблять це вперше або не знають польської мови. 
Варто пам’ятати, що існують фірми, які займаються заповненням бланків PIT 
(як правило, вартість такої послуги становить кількадесят злотих). Якщо під-
готовкою податкової декларації займається спеціаліст, варто мати його підпис 
на підготовленому для нас екземплярі декларації, на випадок, якщо необхідно 
буде добиватися відшкодування за неправильне заповнення бланка. Крім того, 
коли наближається період податкових розрахунків, до різних газет та журналів 
долучається додаток у вигляді диску CD з програмами для обрахунку податків. 
Інструкції, як заповнити декларацію, знаходяться також на веб-сайті Міністер-
ства фінансів.

УВАГА: Перед поданням декларації рекомендується залишити собі копію, 
а також перевірити, чи немає в ній очевидних помилок та описок. До найчасті-
ших відносяться:
•	 помилки	у	математичних	діях	(додавання,	обрахунок	податку);
•	 неправильні	 дані	 платника	 податку	 (не	 відповідають	 даним,	 вказаним	

в актуальному документі NIP);
•	 відсутність	номера	NIP	або	підпису	платника	податку;
•	 невідповідність	 сум,	 вказаних	 у	 даній	 декларації,	 сумам,	що	 випливають	

з декларацій, поданих у попередні роки (наприклад, сум вирахування 
податку або збитків);

•	 податкові	вирахування,	які	перевищують	встановлений	ліміт.

У разі сумнівів щодо правильності поданої декларації податкове управління 
може повідомити про необхідність надання, у визначений термін, відповідних 
пояснень або доповнення декларації, вказуючи причини появи сумнівів щодо 
правильності даних, які у ній містяться.

Податкове управління може вимагати пояснень щодо причин неподання подат-
кової декларації або вимагати її подання, якщо декларацію не було подано 
у встановлений термін.
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9. Що станеться, якщо платник податку не подасть податкової 
декларації у встановлений термін?

Платник податку, який не подасть у встановлений термін податкової декларації, 
має два виходи з ситуації:
•	 він	 може	 повідомити	 податкове	 управління	 про	 неподання	 декларації,	

передаючи при цьому всі документи, необхідні для встановлення бази 
оподаткування і розміру належного податку, а також сплатити негайно 
або у термін, визначений податковим управлінням, належний податок на 
доходи разом із відсотками; у такому випадку платник податку не підлягає 
покаранню, а сплачує лише відсотки за затримку,

•	 він	може	подати	податкову	декларацію	після	встановленого	терміну, ско-
юючи при цьому податкове кримінальне правопорушення, що означає 
необхідність сплати штрафу у розмірі, як правило, до кількохсот злотих, 
у залежності від матеріального та майнового стану платника податку.

Перша можливість спричинить проведення податкової процедури, можливо, 
також податковий контроль. Друга можливість не вимагає контролю чи подат-
кової процедури, оскільки платник податку сам повідомляє про базу оподатку-
вання та належний податок. Однак, мінусом у цьому випадку є штраф. Третім 
«виходом» із ситуації є нездійснення жодних кроків і очікування, що податкове 
управління помітить факт неподання податкової декларації. У цьому випадку 
податкове управління встановлює платнику податку штраф, а також приймає 
постанову про проведення податкової процедури з метою встановлення розміру 
податкових зобов’язань.

Платник податку, який запізниться з поданням декларації та врегулюванням 
податкових зобов’язань, які з неї випливають, у першу чергу муситиме запла-
тити крім цих зобов’язань також нараховані відсотки за затримку. У свою чергу, 
штраф за несплату податку у встановлений термін може становити від однієї 
десятої до двадцятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Наприклад, 
у 2009 р. мінімальна заробітна плата становить 1 276 злотих. Отже, штраф може 
становити навіть 25 520 злотих (мінімум 127 злотих 60 грошів). Однак платник 
податку, який долучить до декларації, яку подаватиме з запізненням, лист з так 
зв. активним каяттям, пояснюючи, зокрема, причини затримки, може уникнути 
санкції з податкового кримінального кодексу. Подаючи декларацію відразу після 
встановленого терміну, наприклад, 4 чи 5 травня, варто звернутись до податко-
вого управління з клопотанням про відмову від призначення штрафу, вказуючи 
особливі обставини, які вплинули на недотримання терміну. Податкові управ-
ління відносно часто відмовляються від призначення штрафу.
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10. Як обчислити нетто-зарплату, тобто скільки ви заробляєте 
«чистими»?

Як правило, сума заробітної плати, на яку домовляється роботодавець з пра-
цівником, є сумою брутто. Таким чином, щоб отримати суму нетто, тобто суму 
зарплати, яку дана особа отримає «чистими», треба від суми брутто відняти 
страхові внески на пенсійне страхування, страхування для виплати пенсій по 
інвалідності та пенсій у зв’язку з втратою годувальника, страхування на випадок 
хвороб, медичне страхування (див. розділ «Страхування»), а також авансовий 
податковий платіж. Наприклад, у випадку особи, яка працює в офісі та отримує 
брутто-зарплату у розмірі 3000 злотих, сума нетто становитиме 2156,72 злотих.

Сума брутто  3000,00
Страховий внесок на пенсійне страхування - 292,80
Страховий внесок на страхування для виплати 
пенсій по інвалідності та пенсій у зв’язку 
з втратою годувальника

- 45,00

Страховий внесок на страхування на випадок 
хвороби

- 73,50

Страховий внесок на медичне страхування - 232,98
Податок (авансовий податковий платіж) - 199,00
Сума нетто 2156,72

Обрахунок страхових внесків – це досить складний процес, крім того, норми у цій 
сфері змінюються досить часто. Тому варто пам’ятати, що в Інтернеті можна зна-
йти «калькулятори зарплат», за допомогою яких можна обчислити свої доходи 
(наприклад, на веб-сайті www.pracuj.pl або www.infor.pl).
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Ева Осташевська

Страхування

1. Соціальне страхування
1.1. Які види соціального страхування існують у Польщі?
Соціальне страхування складається з:
 1) пенсійного страхування – для виплати пенсій (emerytura),
 2) страхування для виплати пенсій по інвалідності (renta) та пенсій у зв’язку 

з втратою годувальника (renta rodzinna),
 3) страхування на випадок хвороби – страхування на випадок хвороби і мате-

ринства, для покриття витрат на перебування в лікарні,
 4) страхування від нещасних випадків – страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання.

Система пенсійного страхування у Польщі складається з 3 рівнів:
•	 I	рівень,	яким	є	Управління	соціального	страхування	(Zakład	Ubezpieczeń	

Społecznych – ZUS),
•	 II	рівень	–	це	відкриті	пенсійні	фонди	(Otwarte	Fundusze	Emerytalne	–OFE),
•	 III	 рівень	 –	 це	 індивідуальний	 пенсійний	 рахунок	 (Indywidualne	 Konto	

Emerytalne – IKE) та пенсійні програми для працівників (Pracownicze 
Programy Emerytalne – PPE).

Основну роль у пенсійній системі в рамках I рівня виконує Управління соціаль-
ного страхування (ZUS), оскільки це воно веде індивідуальні рахунки застрахо-
ваних осіб і виплачує пенсії. Страхові внески на I та II рівнях є обов’язковими. 
Страхування на III рівні є добровільним.

1.2. Хто підлягає обов’язковому пенсійному страхуванню 
і страхуванню для виплати пенсій по інвалідності та пенсій 
у зв’язку з втратою годувальника?

Обов’язковому пенсійному страхуванню і страхуванню для виплати пенсій по 
інвалідності та пенсій у зв’язку з втратою годувальника підлягають фізичні особи, 
які на території Польщі мають статус працівників, виконують працю на підставі 
агентського договору, договору підряду або іншого договору про надання послуг.

У ситуації, коли дана особа працює одночасно у кількох місцях, вона 
в обов’язковому порядку охоплюється страхуванням з тих трудових відносин, 
які з’явилися найраніше. Однак вона може добровільно, на підставі своєї заяви, 



64

Розділ VII

бути охоплена пенсійним страхуванням і страхуванням для виплати пенсій по 
інвалідності та пенсій у зв’язку з втратою годувальника також з інших трудових 
відносин (усіх або деяких) або змінити підставу страхування.

1.3. Хто підлягає страхуванню на випадок хвороби?
Обов’язковому страхуванню на випадок хвороби підлягають усі працівники. 
Добровільно застрахуватися на випадок хвороби можуть за своєю заявою особи, 
які виконують надомну працю, які виконують працю на підставі договору підряду, 
агентського договору або іншого договору про надання послуг, особи, що ведуть 
несільськогосподарську господарську діяльність, а також особи, які з ними співп-
рацюють, духовенство, особи під час відбування покарання у вигляді позбавлення 
волі або тимчасового арешту (які виконують працю за винагородою).

1.4. Хто підлягає страхуванню від нещасних випадків?
Обов’язковому страхуванню від нещасних випадків підлягають особи, що під-
лягають пенсійному страхуванню і страхуванню для виплати пенсій по інвалід-
ності та пенсій у зв’язку з втратою годувальника. Не підлягають страхуванню 
від нещасних випадків особи, які виконують договір підряду і виконують працю 
поза місцезнаходженням або місцем ведення діяльності замовника.

1.5. На які періоди поширюється обов’язкове страхування: 
пенсійне страхування, страхування для виплати пенсій по 
інвалідності та пенсій у зв’язку з втратою годувальника, 
страхування на випадок хвороби та страхування від 
нещасних випадків?

В обов’язковому порядку пенсійному страхуванню, страхуванню для виплати 
пенсій по інвалідності та пенсій у зв’язку з втратою годувальника, страхуванню 
на випадок хвороби та страхуванню від нещасних випадків підлягають фізичні 
особи у такі періоди:
1) працівники – з дня встановлення трудових відносин до дня їх закінчення;
2) особи, що виконують надомну працю (тобто працівник отримує винагороду 

за фактично виконану працю), а також підрядники – з дня, визначеного 
у договорі як день початку її виконання, до дня розірвання або закінчення 
терміну дії цього договору.

1.6. Хто платить за страхові внески?
Страхові внески на пенсійне страхування сплачують у рівних частинах застра-
ховані особи (тобто працівники, особи, що виконують працю, підрядники) та 
платники внесків (тобто переважно роботодавці).

Страхові внески на страхування для виплати пенсій по інвалідності та пенсій 
у зв’язку з втратою годувальника сплачують як застраховані особи (1,5% бази 
для нарахування страхових внесків), так і платники внесків (4,5% бази для нара-
хування страхових внесків). Страхові внески на страхування на випадок хвороби 
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фінансують повністю самі застраховані особи. Страхові внески на страхування 
від нещасних випадків сплачують платники внесків.

Страхові внески на пенсійне страхування, страхування для виплати пенсій 
по інвалідності та пенсій у зв’язку з втратою годувальника, страхування від 
нещасних випадків та страхування на випадок хвороби за застрахованих осіб 
обчислюють, утримують з доходу i перераховують до Управління соціального 
страхування (ZUS) у повному об’ємі платники страхових внесків (переважно 
роботодавці). Страхові внески перераховуються щомісяця, до 15 числа даного 
місяця. Крім того, роботодавець щомісяця передає застрахованій особі звіт про 
перераховані за неї страхові внески. Цей документ називається ZUS RMUA. 
У ньому знаходиться також інформація про перерахований платником (робото-
давцем) страховий внесок на медичне страхування (див. пункт 3 цього розділу).

Страхові внески до Управління соціального страхування (ZUS) «фізично» пере-
раховує, як правило, роботодавець – він перераховує свою частину страхового 
внеску та частину страхового внеску, яка утримується з винагороди працівника. 
Тому говориться, що роботодавець є платником страхових внесків. Платником 
може бути сама застрахована особа, якщо вона зобов’язана сплачувати страхові 
внески на своє соціальне страхування (наприклад, якщо вона веде власну госпо-
дарську діяльність або бере участь у добровільному страхуванні).

1.7. Як обчислюються страхові внески?
Базою для нарахування страхових внесків на страхування працівників є їх надхо-
дження (доходи). Розмір страхових внесків на пенсійне страхування, страхування 
для виплати пенсій по інвалідності та пенсій у зв’язку з втратою годувальника, 
та страхування на випадок хвороби виражається у формі відсоткової ставки, 
однакової для всіх застрахованих осіб. Відсоткова ставка страхових внесків на 
страхування від нещасних випадків є диференційованою для різних платників 
страхових внесків і визначається у залежності від рівня професійних загроз та 
наслідків цих загроз.

Відсоткові ставки страхових внесків становлять:
1) 19,52% бази для нарахування страхових внесків – на пенсійне страхування 

(частина страхового внеску на пенсійне страхування, яка є внеском застра-
хованої особи та становить 7,3% бази для нарахування страхового внеску, 
перераховується Управлінням соціального страхування (ZUS) до вибраного 
застрахованою особою відкритого пенсійного фонду),

2) 6,00% бази для нарахування страхових внесків – на страхування для 
виплати пенсій по інвалідності та пенсій у зв’язку з втратою годувальника;

3) 2,45% бази для нарахування страхових внесків – на страхування на випадок 
хвороби;

4) від 0,40% до 8,12% бази для нарахування страхових внесків – на страху-
вання від нещасних випадків.
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При зарплаті 3000 злотих на місяць розмір страхових внесків, що сплачуються 
працівником та роботодавцем, виглядатиме таким чином17:

 РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК РАЗОМ
Фонд: % злотих % злотих % злотих
• пенсійний 9,76 292,80 9,76 292,80 19,52 585,60

• у випадку участі у другому рівні:
I рівень 12,22 366,60
II рівень 7,30 219,00

• на пенсію по 
інвалідності та 
у зв’язку з втратою 
годувальника

4,50 135,00 1,50 45,00 6,00 180,00

• на випадок 
хвороби 0,00 0,00 2,45 73,50 2,45 73,50

• від нещасних 
випадків 0,67 20,10 0,00 0,00 0,67 20,10

• фонд праці 2,45 73,50 0,00 0,00 2,45 73,50
• фонд гарантованих 

трудових виплат 0,10 3,00 0,00 0,00 0,10 3,00

РАЗОМ: 17,48 524,40 13,71 411,30 31,19 935,70

Увага: у вищенаведеній таблиці враховано також страхові внески, перераховані 
роботодавцем до фонду праці та фонду гарантованих трудових виплат, які не 
належать до системи соціального страхування.

1.8. Хто і коли реєструє застраховану особу в Управлінні 
соціального страхування?

Зареєструвати особу у системі соціального страхування зобов’язаний платник 
страхових внесків (переважно роботодавець). Він повинен зробити це протягом 
7 днів з моменту початку виконання праці застрахованою особою. На підставі 
першої реєстрації в Управлінні соціального страхування (ZUS) відкривається 
індивідуальний рахунок. Управління веде рахунки застрахованих осіб, кожен 
з яких позначений номером PESEL.

Якщо застрахована особа не має номера PESEL, не вказала його або вказаний 
номер викликає сумніви щодо його правильності, рахунок застрахованої особи 
позначається номером NIP, а якщо в особи немає і цього номера – серією та 
номером внутрішнього або закордонного паспорта. На рахунку застрахованої 
особи ведеться облік інформації про розмір страхових внесків на пенсійне стра-
хування з урахуванням індексації, за винятком страхових внесків на відкриті 
пенсійні фонди.

17 Обрахунки здійснені на калькуляторі, що знаходиться на веб-сайті www.infor.pl
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1.9. Як контролювати правильність перерахування страхових 
внесків?

Як згадувалося вище, платник страхових внесків щомісяця передає застрахованій 
особі звіт про перераховані за неї страхові внески. У ситуації, коли дані, що міс-
тяться у цьому звіті, не відповідають фактичному стану, застрахована особа подає 
до платника страхових внесків заяву у письмовій формі про спростування інфор-
мації, що міститься в іменному щомісячному звіті, протягом 3 місяців з моменту 
його отримання. Про цей факт інформують Управління соціального страхування 
(ZUS). У разі неврахування платником страхових внесків заяви протягом одного 
місяця з моменту її отримання, Управління соціального страхування за заявою 
застрахованої особи після з’ясування фактів приймає відповідне рішення.

У випадку застрахованих осіб, народжених після 31 грудня 1948 р., Управління 
соціального страхування (ZUS) щорічно зобов’язане надсилати інформацію про 
сукупний розмір страхових внесків, що знаходяться на рахунку даної застрахо-
ваної особи, станом на 31 грудня попереднього року. Це так зв. «інформація про 
стан рахунку».

В інформації про стан рахунку Управління соціального страхування додатково 
вказує розмір:
1) початкового капіталу з урахуванням індексації станом на 31 грудня попе-

реднього року, у випадку, якщо цей капітал уже був обчислений для застра-
хованої особи,

2) передбачуваної пенсії,
3) страхових внесків на пенсійне страхування, за винятком страхових внесків 

на відкриті пенсійні фонди,
4) страхових внесків на відкриті пенсійні фонди, належних і фактично 

перерахованих.

Інформація про передбачуваний розмір пенсії надається застрахованій особі, 
яка на день 31 грудня попереднього року досягла віку щонайменше 35 років. Це 
передбачуваний розмір пенсії, яку отримувала б особа пенсійного віку, що ста-
новить 60 років у випадку жінок та 65 років у випадку чоловіків, з урахуванням 
стану рахунку застрахованої особи.

2. Додаткова інформація про пенсійне страхування
2.1. Що таке так зв. II рівень і як на нього записатися?
Як згадувалося раніше, у Польщі страховий пенсійний внесок перераховується 
в обов’язковому порядку до Управління соціального страхування (ZUS) та до 
одного з відкритих пенсійних фондів. Страхування у відкритому пенсійному 
фонді (OFE) – це і є так зв. II рівень страхування. На індивідуальні рахунки у від-
критому пенсійному фонді (OFE) перераховується 7,3% бази для нарахування 
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страхових внесків. Зараз на польському ринку існує чотирнадцять універсаль-
них пенсійних товариств, які ведуть відкриті пенсійні фонди.

Відкриті пенсійні фонди (OFE) накопичують кошти та вкладають їх з метою 
подальшої виплати членам фонду після досягнення ними пенсійного віку. Крім 
того, ці фонди виплачують так зв. капітальні пенсії, які передбачені в рамках пен-
сійного страхування для осіб, що мають право на пенсію з Фонду соціального 
страхування. Є два види капітальних пенсій – тимчасова (до досягнення віку 65 
років) і довічна (після досягнення віку 65 років).

2.2. Хто зобов’язаний вибрати II рівень?
Кожна особа, яка працює, зобов’язана вибрати один із відкритих пенсійних 
фондів (OFE). На практиці це виглядає таким чином, що особа, яка хоче при-
єднатись до фонду, звертається до даного пенсійного товариства і там підписує 
договір. Більшість товариств старається полегшити цей процес для своїх май-
бутніх членів: до товариства можна приєднатися за допомогою бланків, запо-
внених за посередництвом Інтернету, або домовитися про індивідуальну зустріч 
з представником (агентом) даного товариства (на практиці агенти приходять до 
зацікавленої особи додому). Контактні дані агентів можна знайти на веб-сайтах 
відкритих пенсійних фондів. Підписуючи договір з фондом, потрібно мати при 
собі паспорт та номер PESEL.

У залежності від моменту початку виконання праці, пенсійний фонд необхідно 
вибрати до 10 січня або до 10 липня даного року. Якщо застрахована особа не 
виконує обов’язку з укладення договору у вищезгадані терміни, Управління 
соціального страхування (ZUS) визначає для даної особи відкритий пенсійний 
фонд шляхом жеребкування .

Жеребкування, що проводиться Управлінням соціального страхування з метою 
вибору відкритого пенсійного фонду, здійснюється два рази на рік – 31 липня 
та 31 січня. У жеребкуванні беруть участь лише ті пенсійні фонди, частка яких 
на ринку не перевищує 10%, отже, у жеребкуванні не беруть участі ті пенсійні 
фонди, які досягають надвисоких прибутків. Жеребкування стосується осіб, які 
вже почали працювати.

На веб-сайтах можна знайти рейтинги пенсійних товариств. Варто пам’ятати, 
що існує можливість зміни страховика i переведення страхових внесків з одного 
фонду до іншого. Фонд зобов’язаний – щонайменше раз на рік, а також на вимогу 
члена – надати йому у письмовій формі інформацію про розмір коштів, накопи-
чених на його рахунку.

2.3. Що таке так зв. III рівень?
III рівень – це добровільна форма заощаджування на майбутнє. Існують дві 
форми такого заощаджування: індивідуальний пенсійний рахунок (Indywidualne 
Konto Emerytalne – IKE) та трудові пенсійні програми (Pracownicze Programy 
Emerytalne – PPE).
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Щоб почати заощаджувати на індивідуальному пенсійному рахунку (IKE), слід 
підписати відповідний договір з інвестиційним фондом або з маклерським бюро, 
або зі страховою компанією, або з банком. Вносити кошти на індивідуальний 
пенсійний рахунок може фізична особа, що має необмежений податковий 
обов’язок (якщо місце проживання фізичної особи знаходиться на території 
Республіки Польща, вона підлягає податковому обов’язку, що поширюється на 
всі її доходи незалежно від місцезнаходження їх джерел) на території Республіки 
Польща, яка досягла віку 16 років. На індивідуальному пенсійному рахунку може 
накопичувати заощадження лише одна особа.

У договорі про ведення індивідуального пенсійного рахунку (IKE) можна вка-
зати одну або більше осіб, яким будуть виплачені кошти, накопичені на цьому 
рахунку, у випадку смерті особи, яка його відкрила. У будь-який момент можна 
змінити особу, яка успадкує гроші. Якщо було вказано більше за одну особу, ці 
особи успадкують кошти у рівних частинах. Виплата грошей, накопичених на 
індивідуальному пенсійному рахунку, відбувається на підставі заяви власника 
рахунку (після виконання передбачених договором вимог) або – у випадку його 
смерті – на підставі заяви уповноваженої ним особи.

Виплата може здійснюватися, у залежності від заяви власника рахунку або упо-
вноваженої ним особи, одноразово або частинами. Кошти, внесені на індивіду-
альний пенсійний рахунок у календарному році, не можуть перевищити суми, 
що дорівнює трикратному розміру середньої прогнозованої місячної заробітної 
плати у національній економіці на даний рік. Власник рахунку має право на 
податкові звільнення. Існує можливість зміни фінансової інституції, що веде 
індивідуальний пенсійний рахунок.

Трудові пенсійні програми (PPE) – це форма організованого, колективного 
заощаджування на майбутню пенсію, вони створюються роботодавцем добро-
вільно. Особа, яка працює у кількох роботодавців, що ведуть такі програми, може 
одночасно брати участь у більше ніж одній програмі. Право на участь у програмі 
має працівник, який працює у даного роботодавця не менше за 3 місяці, крім 
випадків, коли колективний договір передбачає інше. До програми не може 
записатися працівник, якому виповнилося 70 років. Програми можуть вестися 
в одній з таких форм:
1) пенсійного фонду;
2) договору про внесення роботодавцем внесків працівників до інвестицій-

ного фонду;
3) договору про колективне страхування життя працівників зі страховою 

компанією у формі колективного страхування життя зі страховими 
резервами;

4) закордонного управління.

Приєднання працівника до програми на умовах, передбачених колективним догово-
ром, відбувається на підставі письмової декларації про приєднання до програми.
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3. Медичне страхування
У Польщі існує державна служба охорони здоров’я, послугами якої можуть 
користуватися всі особи, застраховані у Національному фонді охорони здоров’я 
(НФОЗ, пол. Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ). Особи, які працюють, підляга-
ють обов’язковому медичному страхуванню, і ним є саме страхування у НФОЗ. 
Внесок на медичне страхування утримує з винагороди за працю та перераховує 
платник внесків, тобто, як правило, роботодавець.

3.1. Чи можна добровільно застрахуватися у НФОЗ?
Особи, які працюють, підлягають обов’язковому медичному страхуванню. Їх 
страховий поліс охоплює також членів найближчої сім’ї – чоловіка (дружину) 
та дітей. Іноземець, на якого не поширюється цей вид медичного страхування, та 
який проживає у Польщі, може застрахуватися добровільно на підставі письмо-
вої заяви, поданої до Національного фонду охорони здоров’я. Цією можливістю 
можуть скористатися, наприклад, особи, які приїжджають до Польщі на стажу-
вання, навчання, курси іноземної мови, духовенство тощо. Дія медичної стра-
ховки починає поширюватись на дану особу у день, передбачений договором, 
укладеним цією особою з Фондом, а перестає поширюватись – у день закінчення 
терміну дії договору або тоді, коли особа перестає сплачувати страхові внески.

Особа, яка застрахувалася у добровільному порядку, зобов’язана повідомити 
Фонд про членів сім’ї шляхом заповнення бланку ZUS ZCNA. Страховий вне-
сок за кожен календарний місяць сплачується до 15 числа наступного місяця за 
попередній місяць (наприклад, за липень – до 15 серпня). Внески на добровільне 
медичне страхування слід перераховувати на рахунок Управління соціального 
страхування (ZUS) – рахунок ZUS з кінцевими цифрами 52.

3.2. Яким є розмір страхового внеску на медичне страхування?
Базою для обчислення страхового внеску, який необхідно сплатити, є сума заде-
кларованого місячного доходу, при цьому вона не може бути нижчою за суму, що 
відповідає середній заробітній платі. У 2009 році страховий внесок на медичне 
страхування становить 9% бази для обчислення страхового внеску. Страховий 
внесок є щомісячним і неподільним.

Увага: слід пам’ятати, що розмір страхового внеску змінюється щороку.

3.3. На які медичні послуги має право застрахована особа?
Особи, застраховані в обов’язковому порядку або добровільно у Національному 
фонді охорони здоров’я, мають право на низку медичних послуг. Це так зв. 
«кошик послуг». Такий кошик містить:
1) діагностичні дослідження, у тому числі медична лабораторна діагностика,
2) послуги, спрямовані на збереження здоров’я, запобігання хворобам та 

раннє виявлення хвороб, у тому числі обов’язкові захисні щеплення,
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3) базова медична допомога (лікарі першого контакту),
4) медичні послуги у середовищі навчання та виховання,
5) амбулаторні спеціалізовані послуги,
6) лікувальна реабілітація,
7) стоматологічні послуги,
8) лікарняне лікування,
9) високоспеціалізовані медичні послуги,
10) лікування у хворого вдома,
11) психологічне обстеження і терапія,
12) логопедичне обстеження і терапія,
13) послуги з догляду та допомоги,
14) паліативна та хоспісна допомога,
15) догляд за інвалідами та медична допомога їм,
16) медична допомога жінці у період вагітності, пологів та у післяпологовий 

період,
17) медична допомога жінці у період грудного годування,
18) медична пренатальна допомога і допомога новонародженим, а також попе-

редня оцінка стану здоров’я та розвитку немовляти,
19) медична допомога здоровій дитині, у тому числі оцінка стану здоров’я 

і розвитку дитини віком до 18 років,
20) курортне лікування,
21) постачання лікувальних товарів, медичних виробів та допоміжних засобів,
22) санітарний транспорт,
23) система швидкої медичної допомоги.

Увага: Вміст «кошика послуг» час від часу змінюється.

3.4. Які послуги не гарантуються?
Особам, застрахованим у НФОЗ (NFZ), не гарантуються безоплатно такі 
послуги:
1) захисні щеплення, які не є обов’язковими захисними щепленнями;
2) процедури пластичної хірургії та косметичні процедури у випадках, які не 

є наслідками вродженого дефекту, травми, захворювання або ускладнень 
при його лікуванні;

3) операції зі зміни статі;
4) послуги у сфері акупресури, за винятком послуг, що надаються при ліку-

ванні хронічного болю;
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5) природолікувальні та реабілітаційні процедури у курортних лікарнях, 
курортних санаторіях та в рамках амбулаторного курортного лікування, 
не пов’язані з основним захворюванням, яке є безпосередньою причиною 
направлення на курортне лікування;

6) сексологічне консультування у рамках амбулаторної спеціалізованої допо-
моги, за винятком осіб зі значним ступенем інвалідності;

7) психоаналітичне консультування;
8) озонотерапія;
9) аутовакцини;
10) магнетотерапія з застосуванням постійного магнітного поля;
11) лазеропунктура;
12) акупресура;
13) зоотерапія;
14) діагностика та лікування у рамках нетрадиційної, народної та східної 

медицини.

3.5. Вибір поліклініки та лікаря у рамках страхування в НФОЗ
Застрахована особа має право вибрати собі поліклініку, до якої буде приписана, 
серед медичних закладів, що ведуть діяльність відповідно до контракту, укла-
деного з НФОЗ (NFZ). Записуючись до даної поліклініки, слід вибрати лікаря 
першого контакту, медсестру та акушерку. Можна змінити це рішення, але не 
частіше двох разів у даному календарному році. У випадку кожної наступної 
зміни здійснюється оплата у розмірі 80 злотих. Це не стосується випадку зміни 
місця проживання та ситуації, коли вибраний лікар, медсестра чи акушерка 
перестають надавати медичні послуги, а також інших причин, що не залежать 
від застрахованої особи.

3.6. Який документ є підтвердженням права на отримання 
медичних послуг?

Документом, який підтверджує право застрахованої особи на медичні послуги, 
а також дає можливість підтверджувати виконання медичних послуг у Польщі, 
є карта медичного страхування (karta ubezpieczenia zdrowotnego) або інші доку-
менти. Карта медичного страхування видається безоплатно воєводським відді-
лом Національного фонду охорони здоров’я. У випадку втрати карти медичного 
страхування за видачу нової карти стягується збір у розмірі 1,5% мінімальної 
заробітної плати. Карта медичного страхування може виконувати функцію 
Європейської карти медичного страхування.
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Щоб користуватись послугами державної служби охорони здоров’я, можна 
пред’явити також інші докази страхування у НФОЗ (NFZ). Це, зокрема:
1) у випадку особи, що працює за трудовим договором:

•	 довідка	про	реєстрацію	на	медичне	страхування	та	актуальний	місяч-
ний звіт ZUS RMUA, виданий роботодавцем (не стосується осіб, які 
перебувають у неоплатній відпустці понад 30 днів),

•	 актуальна	довідка	з	місця	роботи,
•	 страхове	посвідчення	з	актуальною	датою	і	печаткою	роботодавця;

2) у випадку особи, що веде господарську діяльність:
•	 довідка	 про	 реєстрацію	 на	 медичне	 страхування,	 а	 також	 актуаль-

ний документ, що підтверджує сплату страхового внеску на медичне 
страхування;

3) у випадку особи, застрахованої у Касі сільськогосподарського соціального 
страхування (KRUS):
•	 довідка	або	посвідчення	з	актуальною	печаткою	KRUS	(документ,	що	

підтверджує сплату у випадку ведення спеціальних видів сільськогос-
подарського виробництва);

4) у випадку пенсіонерів за віком та пенсіонерів по інвалідності:
•	 посвідчення	пенсіонера	за	віком/пенсіонера	по	інвалідності	(у	випадку	

посвідчення, виданого Управлінням соціального страхування (ZUS), 
воно повинна містити інформацію про воєводське відділення НФОЗ 
(NFZ) – 3 i 4 цифра номера посвідчення),

•	 довідка	з	Управління	соціального	страхування	 (ZUS)	або	Каси	сіль-
ськогосподарського соціального страхування (KRUS),

•	 актуальне	 підтвердження	 розміру	 виплаченої	 пенсії	 або	 пенсії	 по	
інвалідності (зараз Управління соціального страхування (ZUS) видає 
його 1 раз на рік);

5) у випадку особи, зареєстрованої зі статусом безробітної:
•	 актуальна	 довідка	 з	 центру	 зайнятості	 про	 реєстрацію	 на	 медичне	

страхування;
6) у випадку особи, застрахованої добровільно:

•	 договір,	укладений	з	НФОЗ	(NFZ),	і	документ	Управління	соціального	
страхування (ZUS), що підтверджує реєстрацію на медичне страху-
вання, разом з актуальним документом, що підтверджує сплату стра-
хового внеску на медичне страхування;

7) у випадку членів сім’ї застрахованої особи:
•	 документ,	що	підтверджує	сплату	страхового	внеску	головним	подат-

ковим агентом, а також документ, що підтверджує реєстрацію на 
медичне страхування члена сім’ї (наприклад, формуляри: ZUS RMUA 
+ ZUS ZCZA або ZUS ZCNA),



74

Розділ VII

•	 посвідчення	 про	 застрахованих	 членів	 сім’ї	 з	 актуальною	 датою	 та	
печаткою з місця роботи,

•	 актуальна	довідка,	видана	роботодавцем,
•	 посвідчення	пенсіонера	за	віком/пенсіонера	по	інвалідності	з	вписа-

ними членами сім’ї, на яких поширюється страховий поліс, що під-
тверджує реєстрацію на медичне страхування, здійснену 1 січня 1999 
року або пізніше, а також актуальне підтвердження виплати пенсії 
(стосується лише Каси сільськогосподарського соціального страху-
вання (KRUS), в інших випадках податковий агент видає довідки про 
членів сім’ї, на яких поширюється медичне страхування);

8) у випадку учнів та студентів
•	 документи	як	для	інших	членів	сім’ї,	а	також	актуальний	учнівський	

або студентський квиток (у випадку осіб, яким виповнилося 18 
років).

Увага: В екстреному випадку страховий документ повинен бути пред’явлений 
не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту початку надання медичної послуги 
(якщо хворий продовжує перебувати у лікарні), або протягом 7 днів з моменту 
закінчення надання медичної послуги.

3.7. Направлення до лікарів-спеціалістів та на діагностичні 
дослідження

До частини лікарів-спеціалістів вимагається направлення від лікаря першого 
контакту. Крім того, послуги у сфері діагностичних досліджень, у тому числі 
медичної лабораторної діагностики, що знаходяться у переліку гарантованих 
послуг, виконуються на підставі направлення лікаря.

Направлення не вимагається для отримання медичних послуг, зокрема:
1) гінеколога та акушера-гінеколога;
2) стоматолога;
3) дерматолога;
4) венеролога;
5) онколога;
6) окуліста;
7) психіатра;
8) для осіб, які хворіють на туберкульоз;
9) для осіб, інфікованих вірусом ВІЛ;
10) для цивільних незрячих жертв воєнних дій;
11) для осіб, залежних від алкоголю, наркотичних засобів та психотропних 

речовин, – у рамках лікування залежності.
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3.8. Лікарняне лікування
Застрахована особа має право на лікування у лікарні, яка уклала договір про 
надання медичних послуг, на підставі направлення від лікаря першого контакту, 
лікаря-спеціаліста, у тому числі також приватного лікаря, якщо мета лікування 
не може бути досягнута шляхом амбулаторного лікування. В екстрених випадках 
медичні послуги у лікарнях надаються без такого направлення.

3.9. Медична допомога поза державною системою
У Польщі можна скористатися послугами приватної служби охорони здоров’я 
– у такому випадку необхідно заплатити за конкретну послугу. Приватна 
лікарська допомога є досить розповсюдженою у Польщі. Такі послуги надають 
в індивідуальному порядку лікарі у своїх кабінетах (контактну інформацію 
можна знайти у телефонних довідниках та Інтернеті), а також медичні заклади. 
Варто звернути увагу на те, що деякі заклади пропонують як послуги у рамках 
страхування в НФОЗ (NFZ), так і комерційні (платні) послуги. Користуючись 
медичною допомогою у такому закладі, слід повідомити, чи пацієнт бажає ско-
ристатися платними послугами, чи послугами у рамках страхування в НФОЗ 
(NFZ). Можна також купити пакети послуг у приватних медичних закладах, 
які надають послуги індивідуальним та корпоративним клієнтам. Пакети від-
різняються ціною та кількістю послуг. Часто буває так, що великі підприємства 
пропонують своїм працівникам соціальний пакет саме у формі додаткового 
страхування у приватній службі охорони здоров’я.

4. Інші види страхування
4.1. Які інші види страхування мають обов’язковий характер?
Обов’язковими видами страхування є:
1) страхування цивільної відповідальності власників механічних засобів 

пересування (наприклад, автомобілі, мотоцикли). У Польщі цей вид стра-
хування називається у розмовній мові «ubezpieczenie OC» (страхування ЦВ 
– цивільної відповідальності) власників механічних засобів пересування,

2) страхування будинків, що входять до складу фермерського господарства, 
від вогню та інших раптових і непередбачуваних випадків.

4.2. Що таке страхування ЦВ (OC)?
Страховий поліс OC – це поліс, який повинен придбати кожен власник меха-
нічного засобу пересування (автомобіля, мотоцикла тощо). Із цього страхового 
полісу буде покриватися шкода, яка може виникнути у зв’язку з рухом тран-
спортного засобу. Страхування ЦВ (OC) власників механічних засобів пересу-
вання поширюється на цивільну відповідальність кожної особи, яка, керуючи 
механічним засобом пересування у період дії страхової відповідальності, заподі-
яла шкоду у зв’язку з рухом цього механічного засобу пересування.
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Страхування ЦВ (OC) власників механічних засобів пересування поширюється 
на події, які сталися на території Республіки Польща. Воно може також поширю-
ватися, на засадах взаємності, на події, що сталися на територіях інших держав.

4.3. Де і на який період укладається договір страхування 
ЦВ (OC)?

Страхування транспортних засобів пропонується більшістю великих страхових 
компаній. Щоб підписати договір страхування, необхідно звернутися до однієї 
зі страхових компаній або домовитися про зустріч із представником (страховим 
агентом).

Договір укладається на період 12 місяців або на період менше за 12 місяців, якщо 
засіб механічного пересування:
1) має постійну реєстрацію,
2) зареєстрований тимчасово,
3) зареєстрований за кордоном,
4) є тихохідним транспортним засобом,
5) є історичним транспортним засобом.

Відповідальність страхової компанії починається з моменту укладення договору 
та сплати страхового внеску або його першої частини. Термін дії договору стра-
хування цивільної відповідальності ЦВ (OC) продовжується автоматично. Щоб 
відмовитись від страхування ЦВ (OC) у даного страховика, необхідно зробити 
це у письмовій формі – не пізніше ніж за один день до закінчення терміну 12 
місяців, на який договір страхування ЦВ (OC) був укладений. Якщо дана особа 
не повідомить у письмовій формі страхову компанію про бажання припинити 
дію договору, вважається, що укладено наступний договір на наступні 12 місяців. 
Звичайно, у такому випадку необхідно сплатити страховий внесок за цей рік.

У випадку продажу механічного засобу пересування, власник якого уклав дого-
вір страхування цивільної відповідальності ЦВ (OC), права та обов’язки, що 
випливають з цього договору, переходять на покупця транспортного засобу. 
Договір страхування підлягає розірванню у момент закінчення його терміну 
дії, крім випадків, коли покупець відмовиться від нього протягом 30 днів 
з моменту придбання транспортного засобу. Продавець транспортного засобу 
зобов’язаний передати покупцю документи, що підтверджують укладення дого-
вору страхування ЦВ (OC), а також повідомити страхову компанію протягом 30 
днів з моменту продажу транспортного засобу про факт продажу та персональні 
дані покупця.
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4.4. Що таке страхування «авто-каско» (AC)?
«Авто-каско» (AC) – це вид добровільного страхування, призначений для влас-
ників механічних засобів пересування. «Авто-каско» передбачає страховий 
захист від збитків внаслідок пошкодження, знищення і крадіжки транспортного 
засобу та його частин. Обсяг страхування визначається страховими компаніями 
в індивідуальному порядку.

4.5. Що таке страхування ННВ (NNW)?
Страхування ННВ (NNW) – від наслідків нещасних випадків – це добровільне 
страхування, призначене, зокрема, для власників механічних засобів пересу-
вання. Страховка у цьому випадку поширюється на водія та пасажирів. Предмет 
страхування ННВ (NNW) – наслідки нещасних випадків, такі як тілесні ушко-
дження, тривалий розлад здоров’я або смерть застрахованої особи. Страхові 
фірми пропонують також інші види страхування, що стосуються наслідків 
нещасних випадків, наприклад, страхування учасників таборів відпочинку, стра-
хування на період виїзду за кордон.

4.6. Страхування будинку або квартири
Страхування квартири, будинку та майна, яке у них знаходиться, є добровіль-
ним. Страхові компанії пропонують різний обсяг страхування. Можна застра-
хуватися, наприклад, на випадок крадіжки, пожежі, повені чи інших випадків. 
Особа, яка хоче застрахувати свій будинок, квартиру чи майно, може вибрати 
найоптимальнішу для неї пропозицію.

Увага: Варто пам’ятати, що великі страхові компанії мають широкий вибір про-
грам страхування – в одного агента можна укласти більшість страхових догово-
рів. Йдеться як про пенсійне страхування (II та III рівень), так і про страхування 
цивільної відповідальності (наприклад, страхування ЦВ (OC) для власників 
механічних засобів пересування), страхування майна (квартири, будинку, «авто-
каско»), а також страхування від наслідків нещасних випадків ННВ (NNW).
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Соціальна допомога

1. Хто має право на соціальну допомогу?
Право на соціальну допомогу мають іноземці, місце проживання яких знахо-
диться на території Республіки Польща, при чому вони перебувають на території 
Республіки Польща на підставі:
1) дозволу на поселення,
2) дозволу на проживання довготермінового резидента Європейської 

Спільноти,
3) дозволу на проживання на визначений термін (наданого у зв’язку з наміром 

виконання праці або ведення господарської діяльності, навчання у вищому 
навчальному закладі, професійної підготовки, або з інших причин),

4) дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС, наданого іншою 
країною-членом Європейського Союзу,

5) згоди на так зв. толероване перебування (zgoda na pobyt tolerowany) – але 
лише у формі притулку, їжі, необхідного одягу або цільової допомоги,

6) а також громадяни країн-членів Європейського Союзу, Європейської асо-
ціації вільної торгівлі, Європейського економічного простору та Швейца-
рії, а також члени їх сімей, що мають право на проживання або право на 
постійне проживання на території Республіки Польща.

Право на допомогу у формі підтримки у кризовій ситуації, притулку, їжі, необ-
хідного одягу та цільової допомоги має також іноземець, який є жертвою торгівлі 
людьми. Проте ця особа повинна відповідати таким вимогам:
•	 перебуває	на	території	Республіки	Польща,
•	 співпрацює	 з	 органом,	 до	 компетенції	 якого	 належить	 ведення	 прова-

дження у справі щодо боротьби з торгівлею людьми,
•	 розірвала	контакти	з	особами,	підозрюваними	в	скоєнні	заборонених	діянь,	

пов’язаних із торгівлею людьми, або якщо орган, до компетенції якого нале-
жить ведення провадження у справі щодо боротьби з торгівлею людьми, 
дійде до висновку, що іноземець, ймовірно, є жертвою торгівлі людьми.
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2. У яких ситуаціях надається соціальна допомога?
Соціальна допомога надається особам та сім’ям, зокрема, у випадку:
1) бідності;
2) сирітства;
3) бездомності;
4) безробіття;
5) обмеження можливостей здоров’я (інвалідності);
6) довготривалої або важкої хвороби;
7) насильства у сім’ї;
8) потреби в охороні материнства або багатодітних сімей;
9) безпомічності у питаннях, пов’язаних із вихованням дітей і веденням 

домашнього господарства, особливо у неповних та багатодітних сім’ях;
10) відсутності умінь у пристосуванні до самостійного життя у молоді, яка 

покидає виховні заклади з цілодобовим перебуванням;
11) труднощів у соціальній адаптації після звільнення з місць позбавлення 

волі;
12) алкоголізму чи наркоманії;
13) раптової і непередбачуваної події та кризової ситуації;
14) стихійного чи екологічного лиха.

3. Які існують види соціальної допомоги?
Існує два види соціальної допомоги – грошові виплати і негрошова допомога.

Грошові виплати:
1) постійна допомога,
2) тимчасова допомога,
3) цільова допомога і спеціальна цільова допомога,
4) допомога і позика на початок самостійного життя,
5) допомога для прийомних сімей,
6) допомога на початок самостійного життя і продовження навчання,
7) винагорода, що належить опікуну у зв’язку зі здійсненням опіки, встанов-

лена судом.
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Негрошова допомога:
1) соціальна робота,
2) квиток «у кредит» (відшкодування витрат на квиток для малозабезпечених 

осіб, що їдуть в іншу місцевість для вирішення сімейних або адміністратив-
них справ),

3) страхові внески на медичне страхування,
4) страхові внески на соціальне страхування,
5) речова допомога, у тому числі на початок самостійного життя,
6) проведення поховання,
7) спеціалізоване консультування,
8) допомога у кризових ситуаціях,
9) притулок,
10) їжа,
11) необхідний одяг,
12) допомога та догляд вдома, у центрах підтримки та сімейних будинках 

допомоги,
13) спеціалізована допомога і догляд вдома та у центрах підтримки,
14) соціальна квартира,
15) проживання та послуги у будинку соціальної допомоги,
16) виховання у прийомній сім’ї та у виховному закладі,
17) допомога в отриманні відповідних житлових умов, у тому числі в соціаль-

ній квартирі, допомога у працевлаштуванні, речова допомога для осіб, які 
розпочинають самостійне життя,

18) навчання і тренінги, сімейне консультування і сімейна терапія, що ведуться 
центрами усиновлення та опіки.

4. Хто має право на постійну допомогу?
Постійну допомогу отримує:
1) повнолітня особа, яка проживає самотньо, непрацездатна з огляду на вік 

або повністю непрацездатна, якщо її дохід нижче за дохідний критерій 
особи, яка проживає самотньо,

2) повнолітня особа, яка проживає з сім’єю, непрацездатна з огляду на вік або 
повністю непрацездатна, якщо її дохід, а також дохід на одну особу в сім’ї 
нижчі за дохідний критерій на одну особу в сім’ї.
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5. Хто має право на тимчасову допомогу?
Тимчасова допомога призначається, зокрема, з огляду на довготривалу хворобу, 
інвалідність, безробіття:
1) повнолітній особі, яка проживає самотньо, місячний дохід якої нижче за дохід-

ний критерій особи, яка проживає самотньо (не перевищує суми 477 злотих),
2) сім’ї, місячний дохід якої нижче за дохідний критерій сім’ї (не перевищує 

суми 351 злотих).

6. Коли призначається цільова допомога?
Цільову допомогу може бути призначено з метою задоволення необхідних 
потреб, зокрема, на часткове або повне покриття витрат на купівлю продуктів 
харчування, ліків та лікування, опалення, одягу, необхідних предметів домаш-
нього вжитку, дрібного ремонту у квартирі, а також витрат на поховання. 
Цільова допомога може призначатися у формі квитка «у кредит» (див. пункт 
3 цього розділу).

7. Хто має право на притулок, їжу та одяг?
Особа або сім’я має право на притулок, їжу та необхідний одяг, якщо вона цього 
позбавлена. Надання притулку здійснюється шляхом призначення тимчасового 
нічліжного місця у нічліжних будинках, розподільниках, будинках для бездомних 
та інших місцях, для цього призначених. Призначення необхідного одягу відбу-
вається шляхом надання особі, яка цього потребує, білизни, одягу та взуття, що 
відповідають її розмірам та порі року. Разова або періодична допомога у вигляді 
одного прийому гарячої їжі на день призначається особі, яка власними зусил-
лями не може цього собі забезпечити.

8. Як отримати соціальну допомогу?
Соціальна допомога призначається на підставі заяви зацікавленої особи, її 
законного представника або іншої особи, за згодою зацікавленої особи або її 
законного представника. Соціальна допомога може призначатися з ініціативи 
відповідних органів. Соціальна допомога призначається центром соціальної 
допомоги (ośrodek pomocy społecznej) за місцем проживання зацікавленої особи. 
Це означає, що не можна звернутися до будь-якого центру соціальної допомоги.
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Агата Форись

Правовий захист – деякі питання

1. Судова система у Польщі
Згідно з польською Конституцією, кожний, хто перебуває під владою РП (як 
польський громадянин, так і іноземець), має право на справедливий і відкритий 
розгляд справи без необґрунтованої затримки компетентним, незалежним і без-
стороннім судом. Право кожної людини на справедливий і публічний розгляд 
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом гарантує 
також Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, стороною 
якої є Польща.

1.1. Види судів
Правосуддя у Польщі здійснюють: Верховний Суд, загальні суди, адміністративні 
суди та військові суди.

1.1.1. Верховний Суд
Верховний Суд (Sąd Najwyższy, SN) здійснює нагляд за діяльністю загальних 
судів у cфері винесення рішень. У кримінальних справах ВС компетентний роз-
глядати касацію, яка є засобом оскарження вироку апеляційного суду, що закін-
чує провадження у справі і вступив у законну силу. Закон передбачає ситуації та 
види справ, у яких подання касації не є можливим. У цивільному провадженні 
відповідником касації є касаційна скарга, яка може стосуватися винесеного судом 
другої інстанції рішення, що вступило в законну силу, у деяких типах справ, або 
деяких видів постанов. Касація та касаційна скарга повинні бути підготовлені 
адвокатом або юридичним консультантом.

Верховний Суд не розглядає повторно справ, а перевіряє, чи загальні суди пра-
вильно застосували закон при винесенні оскарженого рішення (вироку).

1.1.2. Загальні суди – районні, окружні та апеляційні
Загальними судами є районні, окружні та апеляційні суди. Вони здійснюють 
правосуддя у сфері, що не належить до інших судів (адміністративних і військо-
вих судів, а також Верховного Суду), і розглядають багато видів справ: цивільні, 
сімейні, стосовно неповнолітніх, у сфері трудового права і соціального страху-
вання, господарські, пов’язані з банкрутством, кримінальні, пов’язані з правопо-
рушеннями та пенітенціарні. Крім того, вони ведуть кадастрові книги та реєстри. 
Суди складаються з відділів, що займаються певними типами справ, наприклад, 
цивільний відділ, кримінальний відділ, сімейний відділ та відділ у справах 
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неповнолітніх. У деяких районних судах діють міські відділи, які розглядають 
справи, пов’язані з правопорушеннями, а також «невеликі» кримінальні та 
цивільні справи.

Судове провадження є двохінстанційним, тобто особа, незадоволена рішенням 
суду першої інстанції, має право його оскаржити, що називається поданням 
апеляції, до суду другої інстанції. Суд другої інстанції (апеляційний) може зали-
шити в силі або змінити оскаржене рішення, може також скасувати його і пере-
дати справу на повторний розгляд суду першої інстанції. Судом першої інстанції 
є районний суд або окружний суд – у залежності від типу справи. Щоб розпо-
чалося судове провадження, необхідним є подання процесуального документа 
– позову або обвинувального висновку – до відповідного суду. Позов можна 
подати безпосередньо в суді або надіслати рекомендованим листом. У цивільних 
справах компетентним судом найчастіше буде суд за місцем проживання відпо-
відача, а у кримінальних справах – суд за місцем скоєння злочину.

Районні суди (sądy rejonowe) знаходяться у всіх великих місцевостях. У великих 
містах, наприклад, Варшаві, Лодзі та Кракові, діє кілька районних судів, створе-
них для одного або кількох районів міста. Районні суди є судами першої інстанції 
у всіх типах справ, які не розглядаються окружним судом. Це, наприклад, справи, 
що стосуються майнових прав, у випадку, коли вартість предмета справи не 
перевищує 75 000 злотих, справи, що стосуються аліментів та багатьох злочинів 
– крадіжок, побиття, а також усіх правопорушень.

Окружні суди (sądy okręgowe) знаходяться у найбільших містах. Вони є одно-
часно судами другої інстанції (розглядають оскарження рішень районних судів) 
та судами першої інстанції, наприклад, у справах щодо найсерйозніших злочи-
нів, у справах, що стосуються авторських прав, майнових прав, у яких вартість 
предмета спору перевищує 75 000 злотих, розлучень, окремого проживання 
подружжя, усиновлення, позбавлення дієздатності.

Апеляційні суди (sądy apelacyjne) – це виключно суди другої інстанції, які роз-
глядають апеляції на рішення окружних судів, винесені у першій інстанції. Таких 
судів є 11.

Увага: Офіційною мовою у загальних судах є польська мова. Особа, яка не воло-
діє у достатній мірі польською мовою, має право висловлюватися у суді відомою 
їй мовою та користуватися безоплатною допомогою перекладача. Повний пере-
лік загальних судів з адресами та номерами телефонів доступний на веб-сайті 
Міністерства юстиції (www.ms.gov.pl).

Адміністративні суди (sądy administracyjne) здійснюють контроль за діяль-
ністю публічної адміністрації з точки зору законності. Вони є компетентними 
у багатьох справах, пов’язаних із перебуванням іноземців у Польщі, таких як 
дозволи на проживання або видворення. Провадження в адміністративних 
судах є двохінстанційним.
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1.1.3. Воєводські адміністративні суди (ВАС)
Воєводські адміністративні суди (wojewódzkie sądy administracyjne, WSA), 
яких у Польщі налічується 14, є судами першої інстанції i розглядають скарги 
на рішення та постанови органів адміністрації, якщо у даній справі було вичер-
пано доступні засоби оскарження. Вони стосуються найчастіше рішень або 
постанов, прийнятих адміністративним органом другої інстанції, а також безді-
яльності органів адміністрації. Скаргу слід подати до суду за місцезнаходженням 
органу адміністрації, який виніс оскаржене рішення або постанову, наприклад, 
у випадку скарги на рішення Керівника Управління у справах іноземців, що має 
місцезнаходження у Варшаві, компетентним буде ВАС (WSA) у Варшаві.

Адміністративний суд не може змінити оскарженого рішення, а може відхилити 
скаргу (якщо дійде до висновку, що рішення було видано законно), врахувати 
скаргу і скасувати рішення або постанову (у такому випадку справа повторно 
розглядається органом адміністрації) або визнати недійсним рішення/постанову, 
або встановити, що вони були видані з порушенням закону.

Рішення воєводського адміністративного суду (WSA) або прийняту ним поста-
нову, що закінчує провадження у справі, можна оскаржити за допомогою каса-
ційної скарги до Вищого адміністративного суду (Naczelny Sąd Administracyjny, 
NSA). Така скарга повинна бути підготовлена адвокатом або юридичним 
консультантом.

1.1.4. Військові суди
Військові суди (sądy wojskowe) – це окружні і гарнізонні суди. Вони розглядають 
справи, що стосуються злочинів, скоєних солдатами і цивільними працівниками 
армії.

2. Злочини
2.1. Що робити, якщо ви стали жертвою злочину?
Виявленням злочинів та переслідуванням їх винуватців займаються поліція 
і прокуратура, незалежно від того, чи жертвою або винуватцем є поляк чи 
іноземець. Тому якщо ви стали жертвою злочину, слід про це поінформувати 
поліцію або прокуратуру. Така інформація називається повідомленням про вчи-
нення злочину. Повідомлення може здійснюватись в усній формі (наприклад, по 
телефону або звертаючись особисто до відділення поліції або до прокуратури 
– особа, яка повідомляє про злочин, у такому разі дає показання у якості свідка, 
а на підставі такої розмови складається протокол) або у письмовій формі (лист, 
що описує подію, можна вислати поштою або залишити у відділенні поліції або 
в прокуратурі). Якщо потерпіла особа не знає польської мови, поліція або проку-
ратура зобов’язані перекласти його усні свідчення або письмове повідомлення 
на польську мову.
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2.2. Які існують види злочинів, і що з цього випливає?
Слід пам’ятати, що не в кожному випадку самого повідомлення про злочин 
достатньо для порушення справи. Це пов’язано з поділом злочинів у залежності 
від способу переслідування злочинців, згідно з яким розрізняють:
•	 злочини,	що	розслідуються	 з	 ініціативи	відповідних	органів – це зло-

чини, які поліція та прокуратура зобов’язані розслідувати, якщо до них 
будь-яким чином надійшла інформація про їх скоєння (від самого потер-
пілого, від свідка події, за посередництвом засобів масової інформації). До 
цієї категорії відноситься більшість злочинів, наприклад, вбивство, розбій, 
побиття, знущання, торгівля людьми, хабарництво, а також так зв. злочини 
на ґрунті ненависті (скеровані проти осіб за ознакою їх національності, 
раси, релігії тощо). У цьому випадку достатнім є повідомлення про вчи-
нення злочину – потерпіла особа не зобов’язана здійснювати дальших 
кроків, щоб поліція або прокуратура розпочали з’ясування цієї справи;

•	 злочини,	що	розслідуються	за	заявою	потерпілого – у випадку цього виду 
злочинів необхідним є подання потерпілою особою заяви про порушення 
справи, тобто заяви, з якої випливає, що потерпіла особа хоче, аби відповідні 
органи зайнялися її справою. Без заяви потерпілого поліція і прокуратура не 
можуть здійснювати жодних заходів, що мають на меті з’ясування справи, 
а після подання такої заяви провадження ведеться так само, як у випадку 
злочинів, які розслідуються з ініціативи відповідних органів. До злочинів, 
що розслідуються за заявою потерпілого, відносяться, зокрема, зґвалту-
вання, сексуальна експлуатація безпомічної, розумово відсталої, залежної 
особи, або такої особи, що знаходиться у критичній ситуації, погроза, злісне 
ухиляння від сплати аліментів, знищення або пошкодження чужої речі, 
нараження на ризик інфікування вірусом ВІЛ, венеричною, інфекційною, 
невиліковною хворобою, або хворобою, що загрожує життю, а також деякі 
інші злочини, якщо вони були скоєні на шкоду найближчої особи, напри-
клад, крадіжка, крадіжка зі зломом, шахрайство, нанесення тілесних ушко-
джень або спричинення розладу здоров’я на період понад 7 днів;

•	 злочини,	що	розслідуються	з	приватного	обвинувачення	– поліція і про-
куратура не займаються розслідуванням такого типу злочинів з огляду на їх 
відносно невелику шкідливість. Подання повідомлення про скоєння такого 
злочину не спричинить порушення справи відповідними органами. Лише 
у виняткових випадках прокурор може порушити справу або приєднати 
даний матеріал до вже порушеної справи, якщо цього вимагають суспільні 
інтереси. Однак, як правило, якщо потерпіла особа вимагає осудження 
винуватців, вона повинна сама подати приватний обвинувальний акт до 
суду. Такого типу злочинів, що називаються приватно-обвинувальними, 
існує небагато, а саме: нанесення тілесних ушкоджень або спричинення 
розладу здоров’я, що триває менше за 7 днів, наклеп, образа та порушення 
тілесної недоторканності.
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2.3. Звідки відомо, що поліція займається заявленою справою?
Протягом 6 тижнів з моменту подання повідомлення про вчинення злочину 
особу, яка звернулась із таким повідомленням, повинні поінформувати про пору-
шення справи або відмову у порушенні справи поліцією і прокурором. У випадку 
відсутності цієї інформації така особа має право подати скаргу, яку необхідно 
скерувати до прокурора вищого рівня або прокурора, що здійснює нагляд за 
органом, до якого подано повідомлення про злочин. Інформацію стосовно проку-
рора, що веде або здійснює нагляд за веденням справи, а також його начальника 
можна отримати у відповідній прокуратурі. Проте слід пам’ятати: розслідування, 
що ведеться поліцією і прокурором, яке називається досудовим розслідуванням, 
є закритим, і відповідні органи не інформують у поточному порядку нікого, 
у тому числі особу, яка повідомила про злочин, про перебіг цього розслідування.

Якщо поліція та прокуратура відмовлять у порушенні справи, тобто відмовляться 
від розслідування злочину (наприклад, якщо винуватець є неосудним або помер, 
суспільна шкідливість діяння є незначною, або бракує достатніх доказів скоєння 
злочину), потерпіла особа може подати скаргу на відповідну постанову. Інфор-
мація на тему терміну і способу подання скарги повинна міститися у постанові.

Досудове розслідування закінчується у момент скерування до суду обвинуваль-
ного висновку. З цього моменту справа розглядається судом. У передбачених 
законодавством ситуаціях провадження може бути припинено (з тих же причин, 
які обґрунтовують відмову у порушенні справи).

2.4. Чи потерпіла особа може мати адвоката, і що робити, якщо 
у неї немає коштів на таку допомогу?

У ході провадження, що здійснюється поліцією, прокурором та судом, представ-
ляти інтереси потерпілої особи та підтримувати її може адвокат, який виконує 
у ході провадження роль представника18. Представник діє від імені потерпілого 
і має такі ж права, що й потерпілий. Якщо у даної особи немає коштів на оплату 
правової допомоги представника за угодою, він може звернутись до суду з кло-
потанням (заявою) про призначення представника. Допомога призначеного 
представника є для потерпілого безоплатною. Щоби суд задовольнив заяву, 
необхідно виконати дві умови:
1) потерпілий не користується допомогою представника за угодою,
а також
2) потерпілий не в змозі покрити витрати на представлення своїх інтересів без 

заподіяння шкоди своєму утриманню та утриманню своєї сім’ї. Це означає, 
що таку допомогу можуть отримати не тільки особи, які не мають жодних 
доходів. Також у тому випадку, коли особа володіє певними коштами, однак 
оплата послуг адвоката може призвести до того, що потерпілий не зможе 
утримувати сім’ю, призначення представника є можливим.

18 Представником державної, муніципальної або громадської інституції, а також – у сфері майнових претензій – іншої юридичної 
особи, структурного підрозділу, що не має правосуб’єктності, та фізичної особи, що веде господарську діяльність, може бути також 
юридичний консультант.



88

Розділ IX

2.5.  Що таке «злочини на ґрунті ненависті»?
Відповідно до польського законодавства, застосування насильства або погрози, 
або підбурювання до їх використання по відношенню до особи або групи осіб 
з огляду на їх національну, етнічну, расову, політичну, релігійну приналежність 
або відсутність релігійної належності, карається за законом і є окремим злочи-
ном. Злочином є також публічна зневага або порушення тілесної недоторкан-
ності з вищезгаданих мотивів, а також підбурювання до ненависті проти осіб 
з причини їх належності до групи, яка відрізняється за національним, етнічним, 
расовим, релігійним походженням, або з огляду на релігійну неприналежність. Ці 
злочини об’єднує мотив дії злочинця, яким є упереджене і вороже ставлення до 
потерпілого за ознаками його етнічного, расового або релігійного походження, 
тому з огляду на це такі злочини називаються злочинами на ґрунті ненависті 
(англ. hate crimes). Вони переслідуються з ініціативи відповідних правоохоронних 
органів, а за їх вчинення передбачається вище покарання, ніж за такий же злочин, 
наприклад, побиття або погрозу, не скоєний на ґрунті ненависті. Тому важливо, 
щоб при повідомленні про вчинення злочину чітко поінформувати правоохо-
ронні органи, що злочин був пов’язаний із кольором шкіри, походженням або 
релігією потерпілого. Це дозволить здійснити правильну правову кваліфікацію 
скоєного злочину, завдяки чому порушники закону нестимуть відповідальність 
за вчинення злочину на ґрунті ненависті, а не, наприклад, за «звичайне» побиття.

Злочинами на ґрунті ненависті можна також вважати образу релігійних почут-
тів, наприклад, шляхом зневаги символів або місць, пов’язаних із даною релігією, 
злісного перешкоджання публічному виконанню релігійного актів церкви або 
іншої релігійної організації з урегульованим правовим статусом, а також обме-
ження особи у користуванні належними їй правами за ознаками її релігійної 
приналежності або відсутності такої приналежності.

2.6. Іноземець у якості обвинуваченого
Іноземець, який підозрюється або обвинувачується у скоєнні злочину, має 
право користуватися безоплатною допомогою перекладача, якщо він не володіє 
у достатній мірі польською мовою. Це означає, що перекладача мають викликати 
у випадку всіх дій з участю обвинуваченого (наприклад, допитів), a постанова 
про пред’явлення, доповнення або зміну обвинувачення, обвинувальний висно-
вок та рішення (постанова), що підлягає оскарженню або закінчує провадження 
у справі, повинні бути вручені разом із перекладом. Якщо рішення (постанова), 
що закінчує провадження у справі, не підлягає оскарженню, можна обмежитись 
– за згодою обвинуваченого – оголошенням перекладеного рішення.

Обвинувачений, у якого немає коштів на покриття витрат, пов’язаних із право-
вою допомогою захисника за угодою, може звернутись до суду з клопотанням 
про призначення захисника, якщо належним чином доведе, що не в змозі нести 
витрати, пов’язані з правовою допомогою, без заподіяння шкоди утриманню 
себе та утриманню своєї сім’ї.
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3. Захист від дискримінації
3.1.  Що таке дискримінація?
Дискримінація – це гірше ставлення до даної особи у порівнянні з іншими осо-
бами, які знаходяться у подібному положенні. Наприклад: одна особа одержує від 
роботодавця гіршу винагороду за працю, ніж інші його працівники, при цьому 
вона має такі ж, як і вони, службові обов’язки, кваліфікацію, робочий стаж тощо. 
Дискримінація – це також відмова або перешкоджання даній особі у доступі до 
праці, освіти, послуг чи інших соціальних благ. Причини дискримінації можуть 
бути різними: етнічне або расове походження даної особи, її релігія, стать, сек-
суальна орієнтація тощо. У вищенаведених випадках ми маємо справу з прямою 
дискримінацією. Однак існує ще непряма дискримінація – вона має місце тоді, 
коли, здавалося б, нейтральні умови, критерії або практика є фактично неви-
гідними для даної особи або групи. Йдеться про критерії, які не є об’єктивно 
обґрунтованими. Наприклад, обґрунтованим можна вважати критерій віку при 
видачі водійських прав (видача цього документа лише повнолітнім особам), 
а необґрунтованим – критерій власності (видача водійських прав лише особам, 
які мають власний автомобіль).

Згідно з польською Конституцією, всі рівні перед законом і мають право на одна-
кове ставлення з боку публічної влади. Ніхто не може бути дискримінований 
у політичному, суспільному або економічному житті за будь-якою ознакою. Пра-
вами та свободами, передбаченими Конституцією, може користуватись кожний, 
хто перебуває під владою Республіки Польща. Із цього правила можуть існувати 
винятки, які стосуються іноземців, однак вони повинні передбачатись законом.

3.2. Дискримінація у сфері праці
Кодекс праці передбачає чітко сформульовану заборону прямої та непрямої дис-
кримінації у сфері праці за ознакою статі, віку, інвалідності, раси, релігії, наці-
ональності, політичних переконань, профспілкової приналежності, етнічного 
походження, конфесії, сексуальної орієнтації, а також з огляду на працю на під-
ставі договору, укладеного на визначений або невизначений строк, або з огляду 
на повну чи неповну зайнятість.

Відповідно до кодексу, одним із проявів дискримінації є поведінка, метою або 
наслідком якої є порушення гідності або приниження працівника, а також 
неприйнятна поведінка сексуального характеру, тобто сексуальні домагання.

Порушенням засади рівного ставлення у сфері праці є диференціювання робо-
тодавцем положення працівника з однієї або кількох вищезгаданих причин, 
наслідком якого є, зокрема, відмова у встановленні або припинення трудових 
відносин, невигідне регулювання оплати праці або інших умов праці, невраху-
вання при підвищенні по службі або встановленні інших виплат, пов’язаних із 
працею, – за винятком випадків, коли роботодавець доведе, що він керувався 
об’єктивними причинами.
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Із цієї засади є певні винятки. Дискримінацією не вважаються дії роботодавця, 
що полягають, наприклад, у відмові у працевлаштуванні з вищезгаданих при-
чин, якщо це зумовлено типом праці, умовами її виконання або професійними 
вимогами, які висуваються до працівників, а також у застосуванні заходів, що 
диференціюють правове положення працівника з огляду на охорону материн-
ства і батьківства, вік або інвалідність працівника. Засаду однакового ставлення 
у сфері праці не порушує також позитивна дискримінація, тобто диференцію-
вання з метою вирівнювання шансів осіб/груп, що знаходяться у гіршому поло-
женні. Дискримінацією не вважається диференціювання працівників за ознакою 
релігії, якщо у зв’язку з типом і характером даної роботи, релігія або конфесія 
працівника є суттєвою, обґрунтованою і виправданою професійною вимогою.

Крім того, кожний працівник має право на однакову оплату однакової праці або 
праці однакової цінності, тобто такої праці, що вимагає аналогічної професійної 
кваліфікації та аналогічної відповідальності і зусиль.

3.3. Яким чином дискримінована особа може добиватися своїх 
прав?

Особа, по відношенню до якої роботодавець порушив принцип рівного ставлення 
у сфері трудових відносин, має право на відшкодування у розмірі, не нижчому за 
мінімальну заробітну плату. Що важливо, користування працівником правами, 
належними йому у зв’язку з порушенням принципу рівного ставлення, не може 
бути причиною, що обґрунтовує розірвання трудових відносин.

У працівника є можливість скористатися медіацією – методом полюбовного 
вирішення справи. Добиватися відшкодування можна також у судовому порядку, 
керуючи до суду позов проти роботодавця. Позов слід подавати до суду за міс-
цем проживання роботодавця (якщо це фізична особа), місцезнаходженням 
фірми (якщо це юридична особа, наприклад, товариство з обмеженою відпо-
відальністю), або до суду, в окрузі якого праця виконувалась або виконується. 
Справи, що стосуються дискримінації у сфері трудових відносин, розглядаються 
трудовими відділами у районних судах (трудові суди)19. Можна подати апеляцію 
до окружного суду на рішення районного суду.

У ході судового провадження дискримінований працівник може діяти сам або 
через представника, яким може бути не лише адвокат, але також найближчі 
особи (батьки, чоловік або дружина, брати або сестри, родичі по низхідній лінії 
та особи, які перебувають зі стороною у відносинах усиновлення), а також співу-
часник спору, представник профспілки, інспектор праці або працівник підпри-
ємства, на якому особа, що є жертвою дискримінації, працювала або працює.

У більшості випадків працівника звільняють від обов’язку сплати судових 
витрат, наприклад, за подання позову. Інакше виглядає справа у ситуації, коли 
особа вимагає від роботодавця відшкодування у розмірі, що перевищує 50 000 
злотих – у такому випадку необхідно сплатити збір, розмір якого становить 10% 
19 За винятком ситуацій, коли вартість предмета спору перевищує 75 000 злотих. У такому випадку судом першої інстанції є окруж-

ний суд, а судом другої інстанції – апеляційний суд.
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від затребуваної суми. Працівник може також сплатити збір за подання апеляції, 
однак його розмір не дуже високий (зараз ця сума становить кількадесят злотих). 
Крім такого типу зборів, здійснюються також інші витрати (наприклад, витрати, 
пов’язані з залученням свідків, експертів та перекладачів). Якщо працівник про-
грає справу у суді, він буде зобов’язаний покрити ці витрати.

Про проблеми, пов’язані з дискримінацією у сфері трудових відносин, можна 
також повідомити Державну інспекцію праці, яка є органом нагляду і контролю 
за дотриманням трудового законодавства. Окружні інспекторати праці надають 
безоплатні правові консультації у сфері трудового права, а також спеціалізовані 
телефонні консультації, що стосуються дискримінації. Відповідну контактну інфор-
мацію можна знайти на веб-сайті Державної інспекції праці (www.pip.gov.pl).

3.4. Яким чином жертва дискримінації, не пов’язаної зі сферою 
трудових відносин, може добиватися своїх прав?

Відповідно до польського законодавства, деякі прояви дискримінації є зло-
чином, і у зв’язку з цим стають предметом провадження у кримінальній справі 
(див. пункт 2.5. цього розділу). Крім того, можна добиватися своїх прав у ході 
цивільного провадження, відповідно до загальної засади, згідно з якою кожний, 
чиї особисті інтереси було порушено, може вимагати відшкодування зазнаної 
матеріальної або нематеріальної шкоди особою, яка з власної вини її заподіяла.

4. Скарга до Європейського суду з прав людини
4.1. Що таке Європейський суд з прав людини, і чим він 

займається?
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) – це міжнародний суд, який діє 
в рамках системи Ради Європи – міжнародної організації, що об’єднує сьогодні 
47 держав. Штаб-квартира Суду знаходиться у Страсбурзі у Франції. Завдання 
Суду – забезпечення дотримання положень Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод (далі за текстом – Європейська конвенція з прав 
людини, ЄКПЛ), а також її Протоколів державами, які є сторонами Конвенції20. 
Це завдання виконується передусім шляхом розгляду індивідуальних скарг, що 
стосуються порушень прав і свобод, записаних у Конвенції та її Протоколах.

4.2. Хто може подати скаргу до ЄСПЛ?
Скаргу може подати кожна особа, група осіб, а також юридична особа, яка вва-
жає, що стала жертвою порушення прав, передбачених Конвенцією або її Про-
токолами, здійсненого державою, яка є їх стороною. Це означає, що іноземець, 
який не є громадянином однієї з держав, що є сторонами Конвенції, теж може 
подати скаргу на порушення його прав і свобод польською державою у рамках її 
юрисдикції (тобто, як правило, на території Польщі).
20 Усі держави Ради Європи є сторонами ЄКПЛ, але деякі з них не прийняли усіх протоколів. Актуальний список підписів та ратифі-

кації знаходиться на веб-сайті Європейського суду з прав людини: www.echr.coe.int



92

Розділ IX

4.3. Чого може стосуватися скарга до ЄСПЛ?
Скарга може стосуватись виключно дій або бездіяльності органів державної влади, 
наприклад, органів адміністрації, судів або поліцейських, а не порушень права 
даної особи, здійснених іншими особами або приватними інституціями. Крім 
того, ЄСПЛ перевіряє виключно справи, які стосуються порушень прав і свобод, 
гарантованих ЄКПЛ та її Протоколами. Це, зокрема, право на життя, свободу та 
особисту недоторканність, право на справедливий суд, право на повагу до при-
ватного і сімейного життя, свобода думки, совісті і релігії, вираження поглядів, 
свобода зібрань та об’єднання, право на ефективний засіб юридичного захисту, 
право на мирне володіння майном, заборона катування, а також нелюдського чи 
такого, що принижує гідність, поводження або покарання, заборона рабства і при-
мусової праці, заборона дискримінації при користуванні свободами і правами, 
передбаченими Конвенцією, заборона колективного видворення іноземців.

4.4. Яким формальним вимогам повинна відповідати скарга до 
ЄСПЛ?

1) Вимога щодо вичерпання національних засобів правового 
захисту

ЄСПЛ може розглянути справу лише після того, як заявник скористався відпо-
відними засобами правового захисту, передбаченими у польському законодав-
стві. Це означає, що, як правило, необхідно перед скеруванням справи до ЄСПЛ 
подати:
•	 апеляцію	 та	 касаційну	 скаргу	 (якщо	 існує	 така	 можливість)	 у	 цивільних	

справах,
•	 апеляцію	і	касацію	(якщо	існує	така	можливість)	у	кримінальних	справах,
•	 оскарження	до	органу	другої	інстанції,	скаргу	до	воєводського	адміністра-

тивного суду, а також касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду 
в адміністративних справах.

2) Термін
Скаргу необхідно подати протягом шести місяців з моменту винесення остаточ-
ного рішення у даній справі національними органами. Із цього правила немає 
жодних винятків, а термін не може бути відновлений.

3) Справа не розглядалась ЄСПЛ або іншим міжнародним 
судом

Справа не може бути по суті ідентичною справі, яка вже розглядалась у ЄСПЛ, 
або справі, яка була предметом іншої міжнародної процедури розслідування або 
вирішення, крім випадків, коли скарга містить нову суттєву інформацію.

Якщо будь-яку з формальних вимог не буде виконано, ЄСПЛ відхилить скаргу, 
визнавши її неприйнятною. Таке рішення ЄСПЛ не можна оскаржити.
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4.5. Як необхідно подати скаргу?
Скаргу можна підготувати самому або за допомогою представника, а її подання 
є безоплатним. У ній слід викласти найважливіші факти i претензії, а також вка-
зати, які права або свободи були порушені. Скарга повинна бути підписаною. 
Її слід подавати на офіційному бланку, до якого необхідно долучити ксерокопії 
важливих для справи судових вироків та рішень, а також вислати поштою без-
посередньо на адресу Європейського суду з прав людини21. Скарга може бути 
написана будь-якою мовою держави, що є стороною Конвенції, тобто польською, 
але теж, наприклад, російською, українською чи вірменською.

4.6. Як виглядає процедура розгляду звернень Європейським 
судом з прав людини?

Якщо ЄСПЛ дійде до висновку, що скарга відповідає усім формальним вимогам, 
він керує її до уряду, дій або бездіяльності якого стосується скарга, з проханням 
визначитись із своєю позицією стосовно претензій, що містяться у скарзі. Це 
так зв. етап комунікації скарги. На цьому етапі процедура починає проводитись 
однією з офіційних мов ЄСПЛ, тобто англійською або французькою, i, як правило, 
заявник повинен спілкуватися з ЄСПЛ лише однією з цих мов, крім випадків, 
коли Голова Великої Палати або Палата дозволять стороні продовжувати проце-
дуру тією мовою, якою скарга подавалася. Крім того, заявник повинен на цьому 
етапі визначити свого представника (адвоката, юридичного консультанта), який 
буде представляти його у ЄСПЛ. Якщо у заявника немає достатніх коштів для 
оплати усіх або частини витрат, пов’язаних із правовою допомогою захисника, 
Голова відповідної Палати ЄСПЛ може призначити, на прохання заявника або за 
своєю ініціативою, безоплатну правову допомогу. Якщо ЄСПЛ дійде до висновку, 
що мало місце порушення Конвенції або її Протоколів державою, він виносить 
рішення про встановлення факту порушення і надає так зв. справедливу сатис-
факцію потерпілій стороні. Це певна сума грошей, яка має компенсувати зазнані 
внаслідок порушення закону збитки. Оскільки ЄСПЛ не є черговою інституцією 
оскарження, він не може ані змінювати, ані скасовувати рішення або вироки 
національних органів. Він також не може змінити положення законодавства, яке 
було підставою для винесення рішення, що порушує права людини. За контроль 
виконання державами рішень ЄСПЛ відповідає Комітет Міністрів Ради Європи.

5. Уповноважений з прав людини
5.1. Хто такий і чим займається Уповноважений з прав людини 

(УПЛ)?
Уповноважений з прав людини (Rzecznik Praw Obywatelskich, RPO) – це орган 
правового захисту, самостійний у своїй діяльності і незалежний від інших дер-
жавних органів. Завдання Уповноваженого – стояти на варті свобод і прав людини 

21 European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France.
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та громадянина, передбачених Конституцією та іншими чинними у Польщі 
нормативно-правовими актами. Уповноважений перевіряє, чи внаслідок дії або 
бездіяльності органів, організацій чи інституцій, які зобов’язані дотримуватись 
і виконувати свободи і права людини та громадянина, не мало місце порушення 
закону або принципів суспільного життя і суспільної справедливості.

У реалізації доручених Уповноваженому завдань йому допомагають його заступ-
ники, Бюро Уповноваженого з прав людини, а також три територіальні представ-
ники: у Гданську, Катовіце та Вроцлаві.

5.2. Чи іноземець може отримати допомогу від 
Уповноваженого?

До Уповноваженого може звернутись іноземець, що перебуває під владою Рес-
публіки Польща – на практиці це означає іноземця, який перебуває на території 
Польщі.

У Бюро Уповноваженого справами іноземців займається Відділення публічної 
адміністрації, охорони здоров’я та захисту прав іноземців. До його компетенції 
належать, зокрема, справи щодо:
•	 прав	іноземців,	пов’язаних	з	їх	перебуванням	у	Польщі,	працею,	охороною	

здоров’я, навчанням у Польщі та отриманням польського громадянства,
•	 прав	біженців	та	осіб,	які	клопочуться	про	надання	статусу	біженця,
•	 прав	репатріантів,
•	 якості	обслуговування	прикордонного	руху	та	прикордонного	контролю.

5.3. Як подати звернення до УПЛ, і що у ньому повинно 
міститися?

Звернення до Уповноваженого можна подати від власного імені або від імені 
іншої особи, права якої були порушені. Звернення не вимагає дотримання осо-
бливої форми, але у ньому повинна міститись основна інформація, яка дозволить 
Уповноваженому ознайомитись із даною проблемою, а саме:
•	 ім’я	та	прізвище	заявника	та	особи,	чиїх	свобод	та	прав	стосується	справа	

– анонімні звернення не розглядаються,
•	 адреса,	на	яку	слід	надсилати	кореспонденцію,
•	 опис	предмету	справи	–	чого	стосується	справа,	які	свободи	та	права	були	

порушені та яким чином,
•	 копії	документів,	які	підтверджують	описані	обставини.

Подання звернення є безоплатним. Його можна вислати поштою на адресу Бюро 
Уповноваженого або заповнити електронний бланк, доступний на веб-сайті 
УПЛ.
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5.4. Яким чином діє Уповноважений?
Уповноважений ознайомлюється з кожним направленим до нього зверненням 
і вирішує, чи займатиметься він даною справою. УПЛ може також не розглянути 
справи та обмежитися інформуванням заявника про його можливі дії у даній 
ситуації, або передати справу компетентному органу. Про своє рішення Уповно-
важений повідомляє заявника та особу, якої стосується справа. Законодавство 
не передбачає терміну, протягом якого Уповноважений повинен надати відпо-
відь. Відмову Уповноваженого у розгляді даної справи не можна оскаржити. 
У випадку розгляду справи Уповноважений перевіряє факти, наведені у звер-
ненні. УПЛ може самостійно вести провадження або звернутися до відповідних 
органів з вимогою перевірити дану справу, може також перевірити справу на 
місці та вимагати від будь-якої інституції ознайомлення з матеріалами справи 
або інформації про стан справи.

Після перевірки справи Уповноважений може дійти до висновку, що у даній 
справі не було порушення прав і свобод. А ось у разі встановлення, що права 
і свободи заявника було порушено, Уповноважений може направити подання до 
компетентного органу, організації або інституції, у діяльності яких таке пору-
шення мало місце, або до вищого органу. У поданні Уповноважений формулює 
висновки щодо способу вирішення справи, а також може вимагати проведення 
дисциплінарного провадження або застосування службових санкцій. Інституція, 
до якої було скеровано подання, повинна найпізніше протягом 30 днів повідо-
мити Уповноваженого про здійснені заходи або свою позицію по даній справі.

Омбудсмен може також виконувати інші дії, наприклад, подати касацію або 
касаційну скаргу до Верховного Суду, а також скаргу до воєводського адміністра-
тивного суду або Вищого адміністративного суду, вимагати проведення прова-
дження у цивільній або адміністративній справі, або взяти участь у провадженні, 
яке уже ведеться. Уповноважений може також вимагати перевірки відповідності 
закону Конституції або здійснення законодавчої ініціативи.

У кожному з цих випадків Уповноважений інформує заявника про здійснені 
заходи або про те, що порушення прав і свобод людини не мали місця.

5.5. Чим Уповноважений не займається?
Слід пам’ятати, що Уповноважений не може підміняти собою відповідних інсти-
туцій (органів адміністрації, судів тощо) у вирішенні по суті справ, які належать 
до їх компетенції, зокрема, якщо адміністративне або судове провадження ще не 
закінчилось. Крім того, УПЛ не втручається у суперечки між приватними осо-
бами, оскільки сферою діяльності Уповноваженого є порушення прав і свобод 
органами публічної влади. Звернення до УПЛ не заміщає нормальних засобів 
оскарження, наприклад, апеляції у кримінальному провадженні або оскарження 
негативного адміністративного рішення.
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6. Уповноважений з прав дитини
6.1. Хто такий Уповноважений з прав дитини, та чим він 

займається?
Уповноважений з прав дитини (Rzecznik Praw Dziecka) стоїть на варті прав 
дитини, передбачених Конституцією РП, Конвенцією про права дитини та 
іншими положеннями законодавства, а також здійснює заходи для захисту цих 
прав (зокрема, права на життя та охорону здоров’я, права на виховання у сім’ї, 
права на гідні умови життя та права на навчання). Діяльність Уповноваженого 
спрямована на захист дитини від насильства, жорстокого ставлення, експлуатації, 
деморалізації, відсутності турботи та інших форм поганого ставлення. Дитиною 
вважається кожна людська істота з моменту зачаття до досягнення повноліття, 
тобто, як правило, до досягнення 18-річного віку. Це означає, що також діти іно-
земців або їх батьки можуть звертатися до Уповноваженого за допомогою.

6.2. Яким чином можна звернутися до Уповноваженого?
Щоби скористатися допомогою Уповноваженого з прав дитини (УПД), можна 
звернутися до Бюро Уповноваженого кількома способами: звичайною або елек-
тронною поштою, або по телефону. Про справу можна розповісти також осо-
бисто у Бюро.

Крім того, в Уповноваженого працює Дитячий телефон довіри (0 800 12 12 12 
– безкоштовний номер при дзвінках зі стаціонарних телефонів). Дитячий теле-
фон довіри створено з думкою про дітей, які не в змозі самостійно вирішити 
свою проблему і не знають, до кого можна звернутися за допомогою. Ним можуть 
також скористатися дорослі особи, які знають про проблему дитини та хотіли б 
про неї повідомити.

6.3. У чому полягає діяльність Уповноваженого?
Діяльність Уповноваженого з прав дитини у багатьох відношеннях є подібною 
до діяльності Уповноваженого з прав людини (див. пункт 5 цього розділу), однак 
сфера його повноважень є вужчою.

Уповноважений діє з власної ініціативи, враховуючи отриману інформацію, яка 
свідчить про порушення прав або інтересів дитини. У кожному випадку УПД 
повідомляє особу або організацію, яка звернулась з інформацією про порушення 
прав або інтересів дитини, про зайняту ним позицію, а у випадку здійснення 
ним відповідних заходів – про їх наслідки. Законодавство не передбачає терміну, 
протягом якого Уповноважений повинен надати відповідь особі, що до нього 
звертається, а також не передбачає можливості оскарження позиції УПД.

Уповноважений може перевірити кожну справу на місці та вимагати надання 
пояснень або інформації, а також вимагати надання доступу до матеріалів, що 
стосуються даної справи, від органів державної та муніципальної влади, орга-
нізацій та інших інституцій. Вони зобов’язані взаємодіяти з Уповноваженим 
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та надавати йому всіляку допомогу, інформацію та пояснення. Після перевірки 
справи Уповноважений може звернутися до компетентного органу, організації 
або інституції з вимогою щодо здійснення заходів на користь дитини, які нале-
жать до їх компетенції. Вони зобов’язані повідомити УПД про виконані дії або 
зайняту позицію найпізніше протягом 30 днів. Крім того, у разі встановлення 
Уповноваженим порушення вищезгаданими інституціями прав або інтересів 
дитини він може вимагати проведення дисциплінарної процедури або застосу-
вання службових санкцій.

Крім того, в Уповноваженого з прав дитини є низка інших повноважень. Вони 
подібні до повноважень Уповноваженого з прав людини.

Увага: Уповноважений займається індивідуальними справами, якщо вони не 
були раніше вирішені відповідним чином, незважаючи на використання доступ-
них правових можливостей. Уповноважений не підміняє собою спеціалізованих 
інституцій, які займаються захистом прав дитини, а реагує у ситуації, коли всі 
попередні процедури виявилися неефективними або не проводилися.
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Додаток 1
Церкви та релігійні організації
Польська Автокефальна Православна Церква 
Al. Solidarności 52 
03-402 Warszawa 
Тел.: (022) 619-08-86

Євангельсько-реформована Церква у Республіці Польща 
Al. Solidarności 76a 
00-145 Warszawa 
Тел.: (022) 831-45-22

Євангельсько-ауґсбурзька Церква у Республіці Польща 
ul. Miodowa 21 
00-246 Warszawa 
Тел.: (022) 887-02-00

Євангельсько-методистська Церква у Республіці Польща 
ul. Mokotowska 12 
00-561 Warszawa 
Тел.: (022) 628-53-28

П’ятидесятницька Церква у Республіці Польща 
ul. Sienna 68/70 
00-825 Warszawa 
Тел.: (022) 624-85-75

Церква Адвентистів Сьомого Дня у Республіці Польща 
ul. Foksal 8 
00-366 Warszawa 
Тел.: (022) 3131431

Церква Християн Баптистів у Республіці Польща 
ul. Waliców 25 
00-865 Warszawa 
Тел.: (022) 624-27-83

Церква Армія Спасіння у Республіці Польща 
03-735 Warszawa 
ul. Ząbkowska 38 lok.4/36

Вірменська Апостольська Церква у Республіці Польща 
90-638 Łódź 
ul. Piotrowska 182 m. 549
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Мусульманська Релігійна Спілка у Республіці Польща 
ul. Grzybowa 42 
15-052 Białystok 
Тел.: (085) 664 35 16

Мусульманська Ліга у Республіці Польща 
01-046 Warszawa 
ul. Niska 25 m 43

Спілка Єврейських Релігійних Громад у Республіці Польща 
ul. Twarda 6 
00-950 Warszawa 
Тел.: (022) 620-43-24

Польська Буддійська Унія 
96-313 Jaktorów 
Grabnik 4

Міжнародне Товариство Свідомості Крішни 
05-500 Piaseczno Mysiadło 
ul. Zakręt 11

Вартова Башта – Біблійне і Трактатне Товариство (Свідки Єгови) 
05-830 Nadarzyn 
ul. Warszawska 14
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Додаток 2
Адреси воєводських управлінь
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
(Нижньосілезьке воєводське управління) 
www.duw.pl 
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław; 
Тел.: (0-71) 344 22 15, 340 60 00.

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki 
(Куявсько-Поморське воєводське управління) 
www.uwoj.bydgoszcz.pl 
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz; 
Тел.: (0-52) 34 97 780.

Lubelski Urząd Wojewódzki 
(Люблінське воєводське управління) 
www.lublin.uw.gov.pl 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin; 
Тел.: (0-81) 532 45 43.

Lubuski Urząd Wojewódzki 
(Любуське воєводське управління) 
www.wojewodalubuski.pl 
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski; 
Тел.: (0-95) 720 22 10, 721 56 00.

Łódzki Urząd Wojewódzki 
(Лодзьке воєводське управління) 
www.uw.lodz.pl 
ul. Piotrkowska 104, 90-925 Łódź; 
Тел.: (0-42) 633 17 60, 632 90 40.

Małopolski Urząd Wojewódzki 
(Малопольське воєводське управління) 
www.malopolska.uw.gov.pl 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; 
Тел.: (0-12) 422 58 00, 616 02 00.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
(Мазовецьке воєводське управління) 
www.mazowsze.uw.gov.pl 
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; 
Тел.: (0-22) 620 13 97, 695 69 97.
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Opolski Urząd Wojewódzki 
(Опольське воєводське управління) 
www.opole.uw.gov.pl 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; 
Тел.: (0-77) 454 55 20, 452 41 00.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
(Підкарпатське воєводське управління) 
www.rzeszow.uw.gov.pl 
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów; 
Тел.: (0-17) 862 30 32, 862 75 11.

Podlaski Urząd Wojewódzki 
(Підляське воєводське управління) 
www.bialystok.uw.gov.pl 
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok; 
Тел.: (0-85) 741 59 78.

Pomorski Urząd Wojewódzki 
(Поморське воєводське управління) 
www.uw.gda.pl 
ul. Okopowa 21/27, 80-958 Gdańsk; 
Тел.: (0-58) 301 19 00, 307 70 11.

Śląski Urząd Wojewódzki 
(Сілезьке воєводське управління) 
www.katowice.uw.gov.pl 
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice; 
Тел.: (0-32) 255 40 37, 255 41 61.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
(Свентокшиське воєводське управління) 
www.kielce.uw.gov.pl 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 
Тел.: (0-41) 344 29 56, 342 11 15.

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki 
(Вармінсько-Мазурське воєводське управління) 
www.uw.olsztyn.pl 
Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn 
Тел.: (0-89) 523-22-00

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
(Великопольське воєводське управління) 
www.poznan.uw.gov.pl 
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań; 
Тел.: (0-61) 854-10-71
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Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
(Західнопоморське воєводське управління) 
www.szczecin.uw.gov.pl 
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin; 
Тел.: (0-91) 430-32-00, 430-33-00, 430-33-15.
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Додаток 3 
Інституції та організації, що надають допомогу іноземцям
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
(Бюро Уповноваженого з прав людини) 
Aleja Solidarności 77 
00-090 Warszawa 
Тел.: (022) 55 17 700 
E-mail: rzecznik@rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
(Бюро Уповноваженого з прав дитини) 
ul. Śniadeckich 10 
00-656 Warszawa 
Тел.: (0 22) 696 55 45 
E-mail: rpd@brpd.gov.pl

IOM Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji 
(Міжнародна Організація з Міграції) 
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa 
Тел.: (022) 538 91 69 
e-mail: iomwarsaw@iom.int www.iom.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
(Гельсінський фонд з прав людини) 
Ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa 
Тел.: (022) 556 44 40 
E-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
(Асоціація юридичного втручання) 
Aleja 3-go Maja 12 lok. 510 
00-391 Warszawa 
Тел.: (022) 621 51 65 
E-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa 
(Фонд «Інститут правової держави») 
Ul. F. Chopina 14/70 
20-023 Lublin 
Тел.: (0 81) 743 68 05 
E-mail: fundacja@fipp.org.pl 
www.fipp.org.pl
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Ośrodek Migranta Fu Shenfu 
(Центр мігранта «Фу Шенфу») 
Ul. Ostrobramska 98 
04-118 Warszawa 
Тел.: (022) 610 02 52 
E-mail: osrodek@migrant.pl

Polskie Forum Migracyjne 
(Польський міграційний форум) 
Ul. Orła Białego 44 a 
05-080 Izabelin 
Тел.: (0) 605 888 753 
E-mail: info@forummigracyjne.org

Polska Akcja Humanitarna 
(Польська гуманітарна акція) 
ul. Szpitalna 5 lok. 3 
00-031 Warszawa 
Тел.: (0 22) 828-88-82 
E-mail: pah@pah.org.pl

Caritas (Карітас) 
Ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 
Тел.: 022 334 85 00 
E-mail: Caritas@caritas.pl

Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Sekcja Praw Człowieka 
(Університетська юридична клініка Ягеллонського університету, 
Секція прав людини) 
Al. Zygmunta Krasińskiego 18 
30-101 Kraków 
Тел.: (012) 430 19 97 
www.upc.uj.edu.pl/sekcja

Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć 
(Товариство прав людини ім. Халіни Нєць) 
Ul. Sobieskiego 7/3 
31-136 Kraków 
Тел.: (012) 633 72 23 
E-mail: Office@niecassociation.org
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Fundacja „Ocalenie” 
(Громадський фонд «Порятунок») 
ul. Ordynacka 9 / 21 (II piętro) 
00-384 Warszawa 
Тел.: +48 22 828 50 54 
fundacja@ocalenie.org.pl 
www.ocalenie.org.pl

Polski Czerwony Krzyż 
(Польський Червоний Хрест) 
Ul. Mokotowska 14 
Warszawa 
Тел.: (022) 326 12 00 
www.pck.org.pl
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Додаток 4
Організації іноземців
Polsko-Sudańskie Stowarzyszenie na rzecz Współpracy i Przyjaźni Nil-Wisła 
(Польсько-суданське товариство співпраці та дружби «Ніл-Вісла») 
ul. Zwycięzców 19 
03-936 Warszawa 
Тел.: +48 695 572 282 
e-mail: nil-wisla@o2.pl

Indian Association of Poland 
(Індійське товариство у Польщі) 
ul. Chmielna 132/134 
00-850 Warszawa 
Тел.: (4822) 520 28 00 
Моб. тел.: (48) 602 666 666 
www.iap.org.pl

Ośrodek Medytacyjny Stupa House 
(Медитаційний центр «Stupa House») 
ul. Ożarowska 65/67 
Warszawa 
Тел.: +4822 877 34 08 
e-mail: biuro@fsh.pl

Fundacja Ormiańska KZKO 
(Вірменський громадський фонд КЗКО) 
ul. Broniewskiego 54/83 
01-716 Warszawa 
Адреса для кореспонденції: 
ul. Filtrowa 83 / 21 
02-032 Warszawa 
Тел.: (0) 696 586 108 
e-mail: marta@fundacjaormianska.pl 
www.fundacjaormianska.pl

Fundacja Afryka Inaczej 
(Громадський фонд «Африка інакше») 
Email: fundacja@afryka.org 
www.afryka.org/fundacja
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Centrum Kultury Afrykańskiej Motema Africa 
(Центр африканської культури «Motema Africa») 
Al. 3 Maja 16/18a 
Warszawa 
Тел.: 501 053 716 
Africana2006@yahoo.ff 
AfricanCenter2007@yahoo.pl

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce 
(Суспільно-культурне товариство в’єтнамців у Польщі) 
Ul. Marszałkowska 45 
00-648 Warszawa
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Додаток 5
Обставини, які є підставою для надання дозволу на 
проживання на визначений термін, відповідно до закону від 13 
червня 2003 р. про іноземців (Вісник законодавства від 2003 р., 
№ 128, частина 1175 з подальшими змінами)
Ст. 53.
1. Дозвіл на проживання на визначений термін надається іноземцю, який:

1) має дозвіл на працю або письмову заяву роботодавця про намір 
доручити іноземцю виконання праці, якщо дозвіл на працю не 
вимагається;

2) веде господарську діяльність на підставі чинних положень, які 
є обов’язковими у цій сфері у Республіці Польща, корисну для наці-
ональної економіки, зокрема, таку, що сприяє зростанню інвестицій, 
трансфертові технологій, запровадженню корисних інновацій або 
створенню нових робочих місць,

3) має намір як особа з відомим художнім доробком продовжувати 
творчість на території Республіки Польща,

4) бере участь у навчальних курсах та професійному стажуванні, які 
проводяться у рамках програм Європейського Союзу,

5) має намір як член сім’ї проживати спільно з трудящим-мігрантом, 
про якого йдеться в Європейській соціальній хартії,

6) є чоловіком (дружиною) польського громадянина,
7) як член сім’ї іноземця, про якого йдеться у ст. 54, прибуває на тери-

торію Республіки Польща або перебуває на цій території з метою 
возз’єднання з сім’єю,

8) є малолітньою дитиною іноземця, народженою на території Респу-
бліки Польща, що перебуває на цій території без опіки,

9) є чоловіком (дружиною) або повнолітньою дитиною іноземця, про 
якого йдеться у ст. 54, і проживав на території Республіки Польща 
щонайменше 5 років на підставі дозволів на проживання на визна-
чений термін, наданих у зв’язку з обставинами, про які йдеться 
у пункті 7,

10) перебуває на території Республіки Польща на підставі дозволу на про-
живання на визначений термін, наданого у зв’язку з обставинами, про 
які йдеться у пункті 7, у випадку вдівства, розлучення, роздільного 
проживання подружжя або смерті родича по висхідній або низхідній 
лінії першого ступеню, якщо на користь цього свідчать особливо важ-
ливі інтереси іноземця,
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Додатки

11) перебуває на території Республіки Польща на підставі дозволу на про-
живання на визначений термін, наданого у зв’язку з обставинами, про 
які йдеться у пункті 6, у випадку вдівства або розлучення, якщо на 
користь цього свідчать особливо важливі інтереси іноземця,

12) є малолітньою дитиною іноземця, який має дозвіл на проживання на 
визначений термін, народженою на території Республіки Польща,

13) має дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС, наданий 
іншою країною-членом Європейського Союзу, а також має намір пра-
цювати або вести господарську діяльність на підставі положень, що 
діють у цій сфері у Республіці Польща, розпочати або продовжувати 
навчання у вищому навчальному закладі або професійну підготовку, 
або доведе, що існують інші обставини, які обґрунтовують його про-
живання на території Республіки Польща,

14) є членом сім’ї іноземця, про якого йдеться у пункті 13, з яким перебу-
вав на території іншої країни-члена Європейського Союзу, який його 
супроводжує або хоче з ним возз’єднатись,

15) є жертвою торгівлі людьми у розумінні Рамкового рішення Ради ЄС 
від 19 липня 2002 р. щодо боротьби з торгівлею людьми та відповідає 
усім нижченаведеним вимогам:
a) перебуває на території Республіки Польща,
b) співпрацює з органом, до компетенції якого відноситься ведення 

провадження у справі щодо боротьби з торгівлею людьми,
c) розірвав контакти з особами, підозрюваними в скоєнні заборо-

нених діянь, пов’язаних із торгівлею людьми,
16) прибуває або перебуває на території Республіки Польща з метою роз-

почати або продовжувати стаціонарне навчання у вищому навчаль-
ному закладі або стаціонарній аспірантурі на цій території, також 
у випадку, коли особа розпочала навчання на території іншої країни-
члена Європейського Союзу, яке має намір продовжувати або допо-
внювати на території Республіки Польща,

17) є науковцем, який прибуває або перебуває на території Республіки 
Польща з метою проведення наукових досліджень на підставі дого-
вору про прийняття з метою реалізації дослідницького проекту, укла-
деного з науковим закладом, затвердженого міністром, компетентним 
у справах науки,

18) має документ на проживання, про який ідеться у пункті 2а ст. 1 Регла-
менту Ради ЄС № 1030/2002 від 13 червня 2002 р., що встановлює єдиний 
формат дозволу на проживання для громадян третіх країн (Офіційний 
вісник ЄС, L 157 від 15.06.2002 р., сторінки 1-7) з позначкою «науковець», 
виданий іншою країною-членом Європейського Союзу, якщо договір 
про прийняття з метою реалізації дослідницького проекту, укладений 
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з відповідним науковим закладом цієї країни, передбачає проведення 
наукових досліджень також на території Республіки Польща,

19) має повноваження до виконання праці на території Республіки Польща 
на засадах, визначених у правових актах, виданих органами, створе-
ними на підставі Угоди про асоційоване членство між Європейським 
економічним співтовариством та Туреччиною, підписаної в Анкарі 
12 вересня 1963 р. (Офіційний вісник ЄС, L 217 від 29.12.1964 р., 
с. 3687), – якщо обставина, яка є підставою для клопотання про цей 
дозвіл, обґрунтовує його проживання на території Республіки Польща 
протягом періоду, що перевищує 3 місяці.

Ст. 53a.
1. Дозвіл на проживання на визначений термін можна надати іноземцю, 

який:
1) має намір на території Республіки Польща розпочати або 

продовжувати:
a) навчання,
b) професійну підготовку,

2) з огляду на зв’язки сімейного характеру має намір возз’єднатись із 
польським громадянином або громадянином країни-члена Європей-
ського Союзу, країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі 
(EFTA) – сторони договору про Європейський економічний простір 
або Швейцарської Конфедерації, який проживає на території Респу-
бліки Польща, або з ним проживати,

3) є представником духовенства, членом ордену або особою, що виконує 
релігійну функцію у церквах і релігійних організаціях, статус яких 
урегульований міжнародним договором, положеннями законів про 
відносини держави та церкви або іншої релігійної організації, або 
які діють на підставі занесення до реєстру церков та інших релігій-
них організацій, і його перебування на території Республіки Польща 
пов’язане з виконуваною функцією або підготовкою до її виконання,

4) доведе, що існують інші обставини, – якщо обставина, яка є підставою 
клопотання про дозвіл, обґрунтовує його проживання на території 
Республіки Польща протягом періоду, що перевищує 3 місяці.

2. Дозвіл на проживання на визначений термін можна надати іноземцю, який 
перебуває на території Республіки Польща нелегально, якщо:
1) положення польського законодавства вимагають від іноземця осо-

бистої явки у польському органі публічної влади;
2) виняткова особиста ситуація вимагає присутності іноземця на тери-

торії Республіки Польща;
3) цього вимагають інтереси Республіки Польща;
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4) орган, що веде провадження у справі боротьби з торгівлею людьми, 
приходить до висновку, що іноземець, ймовірно, є жертвою торгівлі 
людьми у розумінні Рамкового рішення Ради від 19 липня 2002 р. 
щодо боротьби з торгівлею людьми (Офіційний вісник ЄС, L 203 від 
1.08.2002 р., с. 1; Офіційний вісник ЄС, Спеціальне польське видання, 
розд. 19, т. 6, с. 52).
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Додаток 6
Нормативно-правові акти та публікації
Список найважливіших нормативно-правових актів

Закон від 13 червня 2003 р. про іноземців.

Закон від 13 червня 2003 р. про надання іноземцям захисту на території Респу-
бліки Польща (єдиний текст).

Закон від 14 липня 2006 р. про в’їзд на територію Республіки Польща, перебу-
вання та виїзд з цієї території громадян держав-членів Європейського Союзу та 
членів їх сімей.

Закон від 20 квітня 2004 р. про підтримку зайнятості та інститути ринку праці.

Постанова Міністра праці та соціальної політики від 29 січня 2009 р. про видачу 
дозволу на працю іноземця (Вісник законодавства від 2009 р., № 16, частина 84).

Постанова Міністра праці та соціальної політики від 29 січня 2009 р. про визна-
чення випадків, у яких дозвіл на працю іноземця видається незалежно від вимог 
щодо видачі дозволів на працю іноземців (Вісник законодавства від 2009 р., № 16, 
частина 85).

Постанова Міністра праці та соціальної політики від 30 серпня 2006 р. про вико-
нання праці іноземцями без необхідності отримання дозволу на працю (Вісник 
законодавства від 2006 р., № 156, частина 1116, остання зміна у Віснику законо-
давства від 2009 р., № 21, частина 114).

Закон від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу.

Закон від 13 жовтня 1998 р. про систему соціального страхування.

Список веб-сайтів, якими ми користувались під час підготовки цієї 
публікації

Управління у справах іноземців: www.udsc.gov.pl

Мазовецький центр зайнятості: www.wup.mazowsze.pl

Мазовецьке воєводське управління: www.mazowieckie.pl

Міністерство юстиції: www.ms.gov.pl/

Державна інспекція праці: www.pip.gov.pl

Рада Європи: www.coe.int/T/pl/Com/about_coe/

Європейський суд з прав людини: www.echr.coe.int

Уповноважений з прав людини: www.rpo.gov.pl

Уповноважений з прав дитини: www.brpd.gov.pl
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Міністерство фінансів: www.mf.gov.pl

Міністерство праці та соціальної політики: www.mpips.gov.pl

www.pit.pl

www.pokrzywdzeni.gov.pl

http://www.prezydent.pl/nasz-kraj/informacje-o-polsce/

http://www.polacy.gov.pl/

Публікації:

Вітольд Клаус, Катажина Венцель, «Дискримінація іноземців у Польщі. Діагноз 
ситуації», Асоціація юридичного втручання – Аналізи, Доповіді, Експертизи, 
№ 7/2008 р.

Міністерство юстиції, «Суди у Польщі. Види судів. Які справи вони розгляда-
ють?”, серпень 2004 р.

Катажина Лакома, «Практичні вказівки щодо подання скарг до Європейського 
суду з прав людини у Страсбурзі», Бюро інформації Ради Європи, Варшава, 
2007 р.
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Головні адресати цієї книги – легальні мігранти з країн, що не є членами Євро-
пейського Союзу, які приїжджають до Польщі з наміром розпочати працю і зали-
шитись тут на тривалий час. Тому основну частину книги становить інформація 
щодо легалізації перебування, дозволу на працю, податкової системи, страхування 
та правового захисту. Щоб полегшити орієнтацію у цих темах, у книзі поміщено 
словничок найважливіших термінів та абревіатур, які вживаються у розмовній 
мові при обговоренні вищезгаданих тем, а також список важливих органів та 
управлінь з інформацією, якими справами вони займаються. Книгу доповнюють 
стисло викладені загальні дані про Польщу, її політичну систему та адміністра-
тивний поділ, свята, що відзначаються у Польщі, неробочі дні, список організацій 
мігрантів та організацій, які допомагають мігрантам, а також деяких церков і релі-
гійних організацій,

Багато інформації, що міститься у цій книзі, може бути призначено не лише її голо-
вним адресатам, а й ширшому колу іноземців. Ми сподіваємося, що ця публікація 
допоможе особам, які приїжджають до Польщі, розумітися на польських реаліях, 
і тим самим сприятиме їх швидкій та безперешкодній інтеграції до польського 
суспільства.

Публікацію підготовлено у рамках проекту «Мігранти у Польщі – інформація та 
правова допомога».

Проект співфінансовано з коштів Європейської Комісії у рамках програми 
«Інтеграція громадян третіх країн» та з коштів державного бюджету. Виключну 
відповідальність за зміст цієї публікації несе її видавець. Європейська Комісія 
не несе відповідальності за зміст цієї публікації та спосіб використання наданої 
інформації.
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