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Вступ для чи
Ми — команда людей, котра вже 10 років поспіль займається діяльністю на користь прав людини. Одним з
наших основних завдань є спостерігати за Любліном. Ми намагаємось, щоб Люблін був приємним місцем до
проживання в контексті пошанування прав і свобод людини. Щоб був приязним для тих, хто в місті новий,
хто не розмовляє польською мовою, не знає польських звичаїв і культури. Нам залежить на тому, щоб Люблін
показав їм свою гостинність.
Інформатор для мігрантів і мігранток, котрий Ти тримаєш в руках - це збірник найважніших інформацій про
життя в Польщі і Любліні для людей, котрі розпочинають своє життя в Любліні. В ньому Ти знайдеш інформацію щодо законодавства, працевлаштування, навчання, дозвілля, транспорту.
Інформатор виданий в трьох мовних версіях: польській, англійській і українській, бо не всі знають польську,
а на початках важко орієнтуватись в місті.
Англійську ми вибрали тому, що це неформально визнана міжнародна мова спілкування. Українську ми
вибрали тому, що найбільша меншина в Любліні це вихідці з України. Однак заохочуємо Тебе до вивчення
польської мови. Так, знаємо, польська мова не є легкою. Але знання польської, хоча б на початковому рівні,
відкриває перед Тобою нові можливості стати частиною суспільного та культурного життя міста.
Вітаємо в Любліні!

StowarzysZeniE HomO Faber
wWW.hf.org.pl
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о ПОльщу
ДекільКа сЛІв пр
Офіційна назва: Республіка Польща (РП)
Столиця: Варшава
Населення: 38 437 000
Площа: 312 679 кв.км.
День незалежності: 11 листопада
Валюта: польський злотий (зл.), 1 € ≈ 4,3 злотих, 1 $ ≈ 3,9 злотих
Політичний устрій: республіка, парламентська демократія. Парламент Польщі є двопалатним, складається з
Сейму і Сенату. У Сеймі є 460 послів, в Сенаті - 100 сенаторів. Польща є членом Європейського Союзу і Шенгенської зони. Однак не входить в склад єврозони.

ВИБОРИ:
1. Парламентські вибори

Проводяться кожні чотири роки. Право голосу має кожен громадянин Польщі, котрому виповнилось 18 років
(найпізніше в день виборів).

2. Місцеві вибори

Вони також проводяться кожні чотири роки. Під час цих виборів вибираються кандидати на війтів ґмін, мерів міст і членів міських рад, муніципалітетів, повітів і воєводств. Право голосу на 18-літні громадяни Польщі
і громадяни країн ЄС.
• Релігія: свобода віросповідання. Римо-католицьке визнання 86%. Інші конфесії: православ’я 1,3%; Протестантизм 0,3%, атеїзм 10%.
• Національні та етнічні меншини: білоруська, чеська, литовська, німецька, вірменська, російська,
словацька, українська, єврейська.
• Адміністративно-територіальний поділ: Польща складається з 16 воєводств і 2478 ґмін (самоврядна спільнота).
• Державна мова: польська. У 21 ґмінах, в якості допоміжних офіційних мов, використовуються німецька, кашубська, литовська чи білоруська мови.
• Клімат: помірний. У Польщі є чотири сезони: весна, літо (з температурою близько +20), осінь і зима (з
температурою близько -3).
• Телефонний код: +48

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ЛЮБЛІН

• приблизно 350000 жителів
• багаааато студентів - 70 000 осіб

Вітаємо в Любліні
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Історія мІста в піг
Початки осадництва на території міста сягають VI століття.
Власне тоді на пагорбі Чвартек (назва походить від назви
дня тижня, в котрому відбувались ярмарки - чвартек означає
четвер тощо) повстала перша осада мешканців. В наступних
століттях люди заселяли сусідні пагорби. До середини XIV
століття місто було в першу чергу прикордонним центром
державної влади та церковної адміністрації.
Одним з найбільших досягнень королівської династії Ягеллонів було укладення 1 липня 1569 року в Любліні польсько-литовської унії. Це була важлива подія на міжнародній
арені. Підписання і прийняття присяги відбулося в Люблінського замку. Унія об’єднала Польське Королівство і Велике
Князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ
Посполиту, яка перебувала під владою єдиного монарха. З
того часу була спільна зовнішня політика та монета, натомість окреме державне майно, адміністрація, судова система
і військо.
Від 1448 року аж до кінця XVI століття час в місті відмірявся
чотирма ярмарками, що відбувались кожної пори року. На
ярмарки прибували руські, вірменські, грецькі, німецькі,
французькі, голландські чи англійські торговці. Мешкали
тут Русини, Євреї, Німці, Турки, Вірменці, а також Французи,
Шотландці, Греки, Іспанці і Англійці. Важливу роль в культурному образі Любліна відіграли Італійці.
Окрім Поляків, найбільшою групою жителів були Євреї.
Перша згадка про єврейську громаду Любліна походить з
другої половини XV століття.
У XVIII столітті Польща зникла з карти Європи, а її землі
були розділені поміж три держави: Пруссію, Австро-Угорщину і Російську Імперію. Люблін потрапив до Російської
Імперії. Тільки в 1918 Польща знову здобула незалежність.
У листопаді 1918 року, саме в нашому місті, Тимчасовий
Народний уряд Республіки Польщі на чолі з Ігнатієм Дашин-

Організації меншин:
•
•
•
•
•

ським оголосив свій маніфест.
Однак часи свободи тривало недовго. 1 вересня 1939 від
нападу Гітлера на Польщу розпочалася Друга світова війна.
Німці увійшли до Любліна 18 вересня 1939 року. А в листопаді розпочалися перші арешти, облави, вивезення і екзекуції. Символом окупації стала в’язниця в Замку і штаб-квартира гестапо (німецької таємної поліції) «Під Годинником», а в
1941 році почалося будівництво великого концентраційного
табору Майданек. Євреїв, котрі проживали в Любліні, нацисти закрили в ґетто, що займало значну частину єврейської дільниці. У квітні 1942 року ці Євреї були вивезені в
табори смерті до Треблінки, Собібору, Белжця і Майданеку.
Сорокатисячна громада люблінських євреїв була жорстоко
вбита і «єврейське містоечко» перестало існувати.
У 1944 році в місто увійшли радянські війська. А дещо пізніше засновано Польську Народну Річпосполиту - комуністичну державу, що перебувала у сфері впливу Радянського
Союзу.
Поляки часто бунтувались проти комуністичного уряду.
Страйки і демонстрації відбулись між іншим, у 1956, 1968
1970 і 1980 роках.
У липні 1980 року в Любліні та Свідніку вибухнули перші
трудові демонстрації, вслід за ними в серпні 1980 року вибухнули страйки на Гданському узбережжі, на чолі з Лехом
Валенсою. Була заснована «Солідарність» - суспільно-політичний рух, який причинився до перемоги над комуністичним
режимом в Польщі.
У 1999 році Польща стала членом Північноатлантичного
Альянсу, а в 2004 році приєдналася до країн Європейського
Союзу.
На основі: www.lublin.eu

Українське Товариство: www.ukr-tov.pl
Суспільно-Культурне Товариство Євреїв: www.tskz.pl
Фонд Духовної Культури Пограниччя: www.fkdp.pl
Центр Культури Ісламу: www.islam.lublin.pl
Товариство Вірменців в Любліні: www.armenia.pl
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Useful phraseS in Po
lIsh
ьсЬки
Придатні вИрАзи по-пол
dzień dobry / good morning / доброго дня
cześć / hi / привіт
do widzenia / goodbye / до побачення
dobry wieczór / good evening / доброго вечора
dobranoc / goodnight / добраніч
przepraszam / excuse me, sorry / перепрошую, вибачте
proszę / please / прошу
dziękuję / thank you /дякую
tak/ yes / так
nie / no / не
nie wiem / I don’t know / не знаю
nie mówię po polsku / I don’t speak Polish /я не розмовляю по-польськи
nie rozumiem / I don’t understand / не розумію
potrzebuję pomocy / I need some help / мені потрібна допомога
która godzina? / what’s the time? / котра година?
ile to kosztuje? / how much does it cost? /скільки це коштує?
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Вітаємо в Любліні

1. Проживатиму в Люб
ліні

ЕЛЬ?
Що таке ПЕС
Випадки, в яких ви отримаєте ідентифікаційний номер ПЕСЕЛЬ автоматично під час прописки:

1. ВИ Є ГРОМАДЯНИНОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ (ЄАВТ), ЧЛЕНОМ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ
КОНФЕДЕРАЦІЇ АБО ЧЛЕНОМ СІМ’Ї ТАКОГО ГРОМАДЯНИНА,
2. ВАМ НАДАНО:
•
•
•
•
•
•
•

статус біженця
дозвіл довгострокового резидента Європейського Союзу
додатковий захист
притулок
згоду на толероване перебування
тимчасовий захист
згода на перебування з гуманітарних міркувань.

В інших випадках (візи, дозволу на тимчасове перебування) Ви повинні самі подати запит про надання
номера ПЕСЕЛЬ. Зразок подання можна знайти у кожному Управлінні Ґміни. Документи можна заповнити в
режимі он-лайн.

ВВ заАявЖі необЛхідИноВвпОисат!и юридичну підставу, котроюннобя,ґрзгіунднтоовуякєтогьсо я
ПЕСЕЛЬ, вказати положе
право до отримання номера
я такого номера.
виникає обов’язок наданн

1. Проживатиму в Любліні
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Шукаю жит
ло

1. ДЕ ШУКАТИ ОГОЛОШЕННЯ?
•
•
•
•
•
•

Інтернет сайти з оголошеннями:
www.otodom.pl
www.olx.pl
www.gratka.pl
www.domiporta.pl
www.gumtree.pl

2. НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВАГИ ПРИ ОГЛЯДІ КВАРТИР

• домовся на якомога більше оглядин одного дня - зекономиш час,
• якщо оглядаєш, для прикладу, квартиру в кам’яниці, належить звернути увагу на спосіб обігріву квар•
•
•
•
•

тири - в деяких трапляються печі з кахлю.
варто звернути увагу чи вікна не виходять на рухливу вулицю - тоді в квартирі може бути голосно,
якщо квартира знаходиться на високому поверсі - чи є ліфт,
чи є можливість проживати з тваринами,
якщо маєш автомобіль - запитай про можливість паркування, автостоянки,
перевір сполучення з місцем навчання, з центром міста.

2. УГОДА (ДОГОВІР) - ЩО ПОВИННА МІСТИТИ?

• протокол передачі-отримання техніки і меблів, що знаходяться в квартирі і опис їх технічного стану,
• розмір орендної плати, дата і форма її врегулювання,
• лічильники для вимірювання використання електроенергії, газу, води - вписати їх покази до угоди в

день поселення,
• домовленість з орендарем щодо ремонтів, модернізаційних робіт, які можемо провести в квартирі
особисто або на власний рахунок,
• умови припинення або розірвання договору.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА І КОМУНАЛЬНІ ОПЛАТИ

При підписанні угоди про оренду житла потрібно обумовити з орендарем, що включено в вартість орендної
оплати. Ви повинні дізнатись, в який спосіб проводяться розрахунки за комунальні послуги, на приклад, за
воду, за газ, за електроенергію. Можна звернутись з просьбою показати квитанції з кількох останніх місяців.
Варто дізнатись про депозит - чи потрібно його вплачувати чи ні, які умови його повернення. Перед підписанням угоди, дуже важливо узгодити, хто буде відповідальний за ремонт неполадок, котрі трапляться під час
оренди і хто понесе фінансові витрати.
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Кожна людина, що проживає на території Польщі, підлягає обов’язковій прописці, котра служить ідентифікації і має за мету підтвердження факту перебування даної особи в місці прописки. Обов’язок прописки
стосується і Поляків, і іноземців, проте правила здійснення цього обов’язку - різні.
Громадяни держав - членів ЄС, громадяни Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії і Швейцарії, що перебувають на
території Польщі, мають обов’язок зареєструватись в місці перебування, тимчасового або постійного, не пізніше ніж 30 днів, рахуючи від дня прибуття до цього місця. Аналогічний обов’язок стосується членів їх сімей.
Громадяни інших держав, що перебувають в Польщі, мають обов’язок здійснити прописку в місці тимчасового або постійного перебування не пізніше 4 днів, рахуючи від дня прибуття до цього місця. Поданий термін
їх перебування не може бути довшим від терміну легального перебування на території Польщі.

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВИКОНАТИ ОБОВ’ЯЗОК ПРОПИСКИ ПОТРІБНО ЗГОЛОСИТИСЬ ДО:
Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin
(Центр Надання Адміністративних Послуг Місь-кої Ради Любліна)
Пункт Обслуги Іноземців
вул. Вєнявська 14
Години роботи:
понеділок, вівторок від 7.45 до 16.45
середа, четвер, п’ятниця від 7.45 до 15.15

ЩОБ ПРОПИСАТИСЬ:

1. Заповни реєстраційний формуляр
2. Покажи документ, що дозволяє Тобі перебувати на території Польщі і актуальний
документ для виїзду за кордон, у випадку
громадян держав-членів ЄС може бути
будь-який документ, що засвідчує дану
особу.
3. Візьми зі собою угоду про оренду або акт
власності житла, в якому Ти живеш.

1. Проживатиму в Любліні
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ви:
ВивченНя польсЬкОї мо
Курси польської мови ведуться неурядовими організаціями міста:
• Товариство Гомо Фабер: www.hf.org.pl
• Товариство Центр Волонтерства: www.wolontariat.org.pl/lublin
• Фонд Інститут Правової Держави: www.panstwoprawa.org
• Фундація Новий Став: www.eds-fundacja.pl
• Школа Польської Мови і Культури Люблінського Католицького Університету: www.kul.pl
• Центр Польської Мови і Культури для Полонії і Іноземців: www.umcs.pl/pl/cjkp.htm
• Мовна Школа Вищої Школи Підприємництва і Адміністрації: www.wspa.pl
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2. Здоров’я
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1.. ПУБЛІЧНА СЛУЖБА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (БЕЗПЛАТНА)

Якщо хочете користати з безкоштовних медичних послуг, потрібно застрахуватись в Національному Фонді
Здоров’я (НФЗ). Якщо Ви працюєте на підставі договору про працю або контракті, роботодавець зобов’язаний
платити щомісячну складку на медичне страхування. Завдяки цьому в Вас є страховка і Ви можете користати з безплатних медичних послуг на території Польщі.

2. ПРИВАТНІ ПОСЛУГИ (ПЛАТНІ)

Послугами приватних закладів охорони здоров’я можуть користуватись усі, попередньо заплативши за послугу (н. п., операція, обстеження, лікарські консультації).
Можна також купити страховий поліс у приватній страховій компанії. В цьому випадку за використані
медичні послуги заплатить страхова компанія. В багатьох медичних закладах можна викупити абонемент
(платний раз на місяць) і користати з вибраного пакету медичних послуг. Ціни різняться в залежності від
закладу, а також від пакету послуг.

хувАнНя?
Що таке мЕдичнЕ стра
Медичне страхування - це страхування в разі хвороби, нещасного випадку, травми, отруєння, стану здоров’я,
що загрожує життю ітд. Для того, щоб мати можливість скористатись медичними послугами з цього страхування, ви повинні платити внески згідно з договором страхування (наприклад, раз на місяць).
Якщо у Вас є страховка, члени вашої родини також можуть скористатися послугами медичної допомоги на
самих умовах, як Ви. Страхівкою можуть скористатись:
• діти (власна дитина, дитина чоловіка, усиновлена дитина, внук, дитина, для якої застрахований є
законним опікуном або прийомним батьком) - до досягнення 18 років, або якщо продовжує освіту - до
26-річного віку; якщо у дитини є судове рішення про інвалідність - незалежно від віку;
• Дружина або чоловік,
• Батьки, бабусі і дідусі, - якщо вони приписані в спільному будинку або квартирі (проживають під
спільним дахом).

2. Здоров’я
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Кожна застрахована особа зобов’язана включити в страхування членів сім’ї, якщо вони не мають медичної
страховки (наприклад, не працюють). Включення до страхового полісу відбувається через подання даних про
членів сім’ї до свого роботодавця. Якщо хтось страхується приватно добровільно, після заключення договору
з обласним відділом НФЗ, повинен особисто подати заяву щодо усіх членів сім’ї до Установи Соціального
Страхування (ZUS).

ZУсUтаноSва Соціального Страхування Відділ в Любліні
5 77 77

вул. Зана 36-38с, тел. 81 53

ок
Хто Оплачує внес
на медичНЕ страхувАнНя?
Кожен, хто займається підприємницькою діяльністю (н.п., власник фірми), сплачує внесок особисто (сам за
себе). Особи, котрі страхуються добровільно, сплачують внески самостійно.
За усіх інших внески сплачує або інституція, заклад, або інші особи:
• за легально працевлаштованих працівників внесок сплачує роботодавець,
• за особу, котра працює за контрактом або іншою трудовою угодою про надання послуг, внесок сплачує заказник послуг (роботодавець),
• за безробітних (зареєстрованих в Бюро з питань працевлаштування - біржа праці) внесок сплачує
Бюро з питань працевлаштування,
• духовенство сплачує внесок самостійно, духовні керівники, єпархіальні чи деканатні інституції,
• за біженців і особи, що перебувають під тимчасовим захистом, котрі приєднались до інтеграційної
програми, на протязі 12 місяців внесок сплачують центри допомоги родині в відповідному повіті.
Після оформлення страхового полісу - набувається право до користування медичними послугами. Ціна страхового внеску обраховується як процент від основи (переважно від доходу). Кожен страховик має однакове
право до медичних послуг, незалежно від величини внеску на охорону здоров’я.
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ДобрОвільне мЕдичНЕ стра
хувАнНя
Особа, котра перебуває на території Польщі легально і яке не підлягає під обов’язкове медичне страхування,
може застрахуватися у добровільному порядку. Для цього потрібно подати заяву в відповідному до місця
проживання обласному відділенні НФЗ (Національний Фонд Здоров’я). Бланк заяви можна отримати в відділеннях НФЗ і на веб-сайтах відділень.

КУ?
ЯВ
ЗА
И
АТ
Д
ДвулЕ. КорПО
изовей 2д, 20-137 Люблін,

тел. 81 53-10-500
ниця)
Години роботи: 8.00-16.00 (понеділок-п’ят

Іноземці, котрі не є громадянами Європейського Союзу, подаючи заяву на добровільне медичне страхування,
повинні пред’явити паспорт і один з наступних документів:
• робочу візу;
• дозвіл на тимчасове проживання;
• дозвіл на постійне проживання;
• дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;
• згоду на перебування з гуманітарних міркувань;
• згоду на толерантне перебування;
• документ, що підтверджує статус біженця наданий в Польщі або використання тимчасового захисту
на території Польщі.

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПРАВА НА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

Право користуватися медичною допомогою, як правило, закінчується через 30 днів після закінчення терміну
дії медичного страхування, на приклад:
• через 30 днів після дати розв’язання трудового договору;
• через 30 днів після дати смерті застрахованої особи, застраховані члени сім’ї втрачають право на
користування медичними послугами в рамах страховки.
У випадку добровільно застрахованих осіб, право на медичні послуги припиняється враз з припиненням
договору з НФЗ, або після 30 днів заборгованості по сплаті внесків. У разі добровільно застрахованих осіб, в
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інших ніж НФЗ страхових фірмах, закінчення терміну права на медичні послуги визначається укладеним
страховим договором.
Іноземець, котрий приїжджає на Польщі на підставі польської національної візи, повинен мати документ,
що підтверджує медичне страхування або документ туристичного медичного страхування (мінімальна сума
страховки становить 30 000 євро), дійсний на період запланованого перебування в Польщі, такий, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням в Польщі, можливим перебуванням в лікарні, поверненням в країну
походження у зв’язку зі станом здоров’я або смертю.
Іноземець, який в’їжджає до Польщі на підставі Шенгенської візи, з правом на один або дві в’їзди, повинен
мати медичну страховку, котра гарантує покриття витрат, пов’язаних з можливим лікуванням під час перебування на території країн Шенгенської угоди.
Іноземець, який в’їжджає до Польщі на підставі Шенгенської візи, з правом на три або більше в’їздів, зобов’язаний при першому в’їзді мати медичну страховку, з терміном дії, принаймні, на період першого візиту.
Проте, в даному випадку, іноземець повинен підписати додаток до заяви на отримання візи, про те, що він
знає про необхідність мати медичну страховку для наступних в’їздів.
У випадку всіх шенгенських віз (одно-, дво- та багаторазові) страхування повинно бути дійсне у усіх країнах
Шенгенської зони та охоплювати весь період планованого візиту. Мінімальна сума страховки становить
30 000 євро.

Нутись
Куди можна звер
за медичною ДОпОмОгою?
У Польщі можна звернутись у наступні установи (так звані заклади медичної допомоги), які надають послуги
в галузі охорони здоров’я:
• лікарня;
• клініка (медичний центр, клініка, диспансер, амбулаторій) - для людей, які потребують первинної та
спеціалізованої медико-санітарної допомоги;
• швидка допомога - надає допомогу в разі нещасного випадку, травми, пологів, раптової хвороби або
раптового небезпечного для життя погіршення здоров’я;
• медична діагностична лабораторія - проводить дослідження і діагностичний аналіз, на основі направлення від лікаря або стоматолога;
• протетична стоматологія та ортодонтія - надає послуги, на основі направлення від лікаря-стоматолога;
• заклад медичної реабілітації - надає послуги, на основі направлення від лікаря.
Заклади медичної допомоги можуть бути публічними або непублічними (приватними).
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Зверніть увагу, що безкоштовно - в рамках медичного страхування - ви можете скористатися послугами медичних і лікувально-профілактичних закладів, з якими Національний Фонд Здоров’я підписав угоду. Зазвичай в таких клініках або лікарнях висить табличка з написом «Національний Фонд Здоров’я» (НФЗ).
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ВИКЛикАЮ ШВИДКУ ДОПОМОГУ

Людині, котра приймає повідомлення про надання швидкої допомоги (виклик), потрібно подати наступні
інформації:
• точне місце, в якому знадобиться допомога (адрес, орієнтовні пункти);
• причину виклику швидкої допомоги;
• хто потребує допомоги;
• хто викликає швидку допомогу.
В публічній медичній службі надання послуг здійснюється на основі направлення від лікаря.

Немає необхідності в направленні, якщо йдет
е до гінеколога і акушера,
стоматолога, венеролога, онколога і психіатр
а.
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Лікарня
Лікуватись в лікарнях або проходити медичну реабілітацію мають право особи, котрі мають направлення від
лікаря. Направлення може бути видане лікарем, котрий лікує приватно, без угоди з НФЗ. Якщо немає можливості госпіталізувати пацієнта в день направлення, пацієнта вписують до списку чекаючих на лікарняне
ліжко. Без направлення приймаються пацієнти у випадках надзвичайних ситуацій.

бів
ЛікуванНя зУ

До зубного лікаря не вимагається направлення. Пацієнт, котрого турбує зубна біль, повинен бути прийнятий невідкладно.

Ліки
Частина ліків доступна виключно на рецепт; рецепт виписується лікарем, котрий має право виставляти рецепти. Ліки на рецепт можуть бути відшкодовані - рефінансовані (тоді вони дешевші) частково або в цілому.
Пацієнтам лікарень або інших медичних закладів, що надають цілодобові медичні послуги, необхідні ліки
надаються безкоштовно.
Варто пам’ятати, що у Вас є можливість купити дешевший відповідник деяких приписаних лікарем медичних препаратів. Інформацію про відповідники ліків уділяє аптекар.

, тягом 30 днів від дня виписки рецепту;
ТИ
ТА
’Я
М
ПА
ІД
СЛ
про
вати
що ліки на рецепт можна зреалізу
.

у випадку антибіотиків - протягом 7 днів
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Нічна І святкоВа ме
дичнА ДопОмОга
Протягом годин - з 18:00 до 8:00 і в святкові дні, в разі раптового захворювання або раптового погіршення стану здоров’я, і у випадку, коли є обґрунтовані побоювання щодо того, що чекання на відкриття клініки може
негативно позначитися на стані здоров’я, пацієнти можуть скористатись медичними послугами чергової поліклініки. Не потрібне жодне направлення. Черговий лікар може надати консультацію в клініці, по телефону
або вдома у пацієнта.
Інформація про найближчу чергову клініку повинна бути розміщена на вхідних дверей кожної клініки.
Інформація про найближчу чергову аптеку розміщена на видному місці в будь-якій аптеці.

PRAWa pACJENT
Під час лікування ви маєте право на:
• Невідкладну допомогу у випадку загрози життю або здоров’ю.
• Незалежний вибір лікаря, медсестри, акушерки, лікаря-спеціаліста.
• Інформацію щодо стану вашого здоров’я, результатів діагностики, лікування, можливих наслідків лікування або припинення лікування, прогноз. Ви також маєте право вирішувати, кому і яка інформація
про Вас може бути передана.
• Виражати свідому згоду на лікування.
• Доступ до своєї медичної документації.
• Зберігання Ваших цінностей в депозиті.
• Контакти з сім’єю, друзями і духовними наставниками.

Що таке Л4?
Л4 це медичне звільнення, офіційна довідка видана лікарем, котра виправдовує відсутність працівника на
роботі з огляду втрату працездатності через хворобу або потребу в догляді за хворим членом сім’ї.

[migrant.INfo.pl]

2. Здоров’я

27

ЦІЛОДОБОВІ АПТЕКИ В ЛЮБЛІНІ
вул. Брамова
тел. (81) 532-39-97
вул. Краковське Пшедмєсьцє 49
тел. (81) 532-24-25
вул. Фабрична 1
тел. (81) 746-43-70
вул. Уланув 7
тел. (81) 527-43-21
вул. Обивательська 9
тел. (81) 747-36-22
вул. Філаретув 44
тел. (81) 528-00-85
вул. Хемпля 3-5
тел. (81) 534-70-91
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3. Безпека

Про Твою безпеку в Любліні дбають служби: Поліція, Муніципальна Поліція, Пожежна Охорона, Швидка
Медична Допомога і цілий ряд інших послуг.
У надзвичайних ситуаціях, загрози втрати життя, здоров’я чи майна, таких як пожежа, дорожньо-транспортна
пригода, крадіжка, крадіжка зі зломом, насильство або пошкодження тіла, потрібно звертатись по допомогу
за номером екстреної служби 112.
З’єднання з номером 112 є безкоштовним, можна дзвонити зі стаціонарних і мобільних телефонів (навіть тих,
котрі не мають SIM-карти).
Якщо дзвониш на номер 112, не забуть вказати:
• місце. де потрібна допомога (місто, вулиця, характерні пункти, наприклад, парк, поруч з судом, біля
пам’ятника, та ін.).
• характер події (що сталося, яку допомогу потрібно надати)
• скільки людей знаходяться в небезпеці, в якому віці, які травми,
• свої персональні дані - ім’я, прізвище, номер телефону.
В інших ситуаціях, у випадках не пов’язаних з безпосередньою загрозою втрати життя, здоров’я чи майна,
звертайся в комісаріат Поліції найближчий до Твого місця проживання. В Любліні працює 7 комісаріатів
Поліції.

Йторі,ї Польщі, Ти підлягаєш польському
ТА
’Я
М
ПА
тери
на
перебуваючи

и, з якої Ти походиш.

законодавству, а не законодавству держав
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ПравА і обОВ’язки ПоліцІ
іц ї
Поліція - це правоохоронний орган, що характеризується одностроєм- уніформою і посіданням зброї, що
займається охороною безпеки населення і утриманням громадського порядку.
Співробітники Поліції під час виконання службових обов’язків, зобов’язані поважати людську гідність, а
також поважати і захищати права людини.

ВповнОВажеННя
1. Посвідчення особи

З метою підтвердження Твоєї особи, на просьбу поліціанта, покажи посвідчення особи (особистий паспорт),
закордонний паспорт або інший документ з фотографією.
У Польщі не має обов’язку носити при собі документ, що засвідчує особу, але варто його мати, щоб уникнути
затримання і перебування в відділку Поліції до моменту з’ясування особи.
Відмова підтвердження особи або надання неправдивої інформації, є кримінальним порушенням і карається
штрафом.
Поліція має право контролювати законність перебування іноземця в Польщі. Для цього співробітник Поліції
може попросити показати:
• документи або дозвіл на перебування на території Республіки Польща;
• документи, що засвідчують наявність фінансових коштів необхідних для покриття витрат вашого
перебування;
• дозвіл на роботу.

2. Затримання (тимчасовий арешт)

Затримання - це короткострокове позбавлення волі. Поліція має право затримати підозрілу особу, якщо має
аргументовані підстави вважати, що дана особа скоїла злочин або знаходиться в розшуку, засуджена на основі законного судового рішення, або з метою виконання слідчих дій.
Максимальний час затримання - 48 годин. Цей час може бути продовжений на наступні 24 години, якщо
затриманого передано в суд з метою тимчасового арешту.
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У випадку необхідності, затриману особу потрібно невідкладно піддати медичному огляду або надати їй медичну допомогу. Затримана особа має право повідомити про затримання родичів, роботодавця, навчальний
заклад або школу, а в разі потреби - зв’язатися з адвокатом.

3. Виконання особистих перевірок і контролю багажу

Особисту перевірку здійснює поліцейський/а тієї ж статі, що контрольована особа в недоступному для сторонніх осіб місці. Контрольована особа, може супроводжуватися вказаною особисто особою.
Співробітник Поліції може перевірити багаж, але тільки в присутності контрольованої особи.

4. Застосування безпосередніх примусових заходів

У разі невиконання наказу поліцейського, можуть бути застосовані примусові заходи фізичного впливу:
• сила (щоб обезсилити підозрюваного)
• наручники
• ґумові кийки.
Працівник Поліції не може використати ґумового кийка проти особи, яка чинить пасивний опір, але може
вжити водомети, службового коня і хімічних сльозоточивих засобів.

5. Обшук приміщень

Поліція проводить обшук згідно з постановою суду або прокурора, яка повинна бути представлена людині, в
приміщенні котрої виконується пошук.
Проте, пошуки також можуть здійснюватися без ордера - на підставі рішення керівника Відділку Поліції. *
+99
Проте, такий обшук повинен пізніше бути затвердженим рішенням суду або прокурором. Якщо не буде вилучені предмети повинні бути негайно повернуті їх власникові.
Обшук квартири повинен здійснюватися між 6:00 до 22:00 годинами. У нічний час - тільки в екстрених
випадках.
Людина, в приміщенні котрої триває обшук, має право покликати знайому людину, з метою її присутності
під час обшуку.

6. Штрафні санкції

• готівкові - документ про штраф видається після безпосередньої оплати штрафу працівнику Поліції,

котрий застосував такий метод покарання. Що важливо, такий штраф можна застосувати лише у
випадку осіб, які тимчасово проживають в Польщі або не мають в країні місця постійного проживання
чи перебування.

3. Безпека
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• кредитні - платні на основі квитанції до оплати штрафу. Цей штраф застосовується в відношенні до

інших осіб, незгаданих вище, тобто, не можна покарати цією формою штрафу іноземця- туриста.

• за замовчуванням - стягується в разі правопорушення за відсутності правопорушника, і немає ніяких

сумнівів в тому, що стосується власне цією особою. Такий штраф є законним лише тоді, коли покараний заплатив штраф в зазначеному місці і визначеному терміні. У разі несплати, справу покараного
штрафом направляється до суду з висновком про покарання.
Ти можеш відмовитись від прийняття штрафу. У цьому випадку, Поліція керує справу до суду.
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Куди повіДОмляти про ПОРушенНя?
Найкраще в найближчому Відділку Поліції або відділі прокуратури. Повідомлення можеш скласти письмово
або усно. Усне повідомлення полягає в тому, що розкажеш поліціанту або прокуратору про подію, що сталася. Після повідомлення про порушення, Ти можеш бути прослуханий в ролі свідка події. І повідомлення про
правопорушення, і прослуховування будуть записані в протоколі, котрий заповнює працівник Поліції або
прокурор. В кінці протокол має бути підписаний Тобою особисто.
ПАМ’ЯТАЙ! Право повідомити про вчинення правопорушення має кожен, хто володіє такою інформацією,
незалежно від віку, статі, раси, національності і т.д. Якщо ви не володієте польською мовою, протокол буде
складений з допомогою перекладача.
Якщо Ти не говориш польською мовою, можеш прийти з людиною, яка розмовляє і пише польською мовою,
яка буде перекладати Твої слова - зроблене таким чином, повідомлення про скоєння правопорушення також
буде правовим. Приходячи з такою людиною, Ти скоротиш час очікування на прийняття повідомлення про
порушення (бо сертифікованого перекладача/перекладачку потрібно запрошувати з поза меж поліцейського
підрозділу). Пам’ятай, однак, що це не може бути людина, котра була свідком події, описаної Тобою.
Якщо Ти маєш проблеми зі слухом або мовленням, на допомогу буде запрошений судовий експерт з відповідними кваліфікаціями. Якщо хочеш подати повідомлення в письмовій формі, лист, що містить інформацію,
передай у правоохоронні органи, залиш в поліцейському підрозділі або в прокуратурі, або ж відправ поштою
на адресу відповідного підрозділу поліції чи прокуратури.
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чЕй
КрадіжкА цІнНих ре

Якщо в результаті правопорушення Ти втратив якість предмети, наприклад, домашню техніку, велосипед,
мобільний телефон, йдучи в поліційний підрозділ, візьми документи, на підставі яких можна визначити
характерні ознаки (серійні номери) цих предметів. Це дозволить негайно зареєструвати їх в поліційній базі
даних втрачених речей, що значно підвищує шанси на повернення. Ці дані можеш також подати пізніше,
якщо не маєш до них доступу.
Якщо Ти втратив предмети, що не мають цифрових ознак (наприклад, картини), але маєш їх фотокартки візьми їх зі собою, вони будуть включені в матеріали справи.

ВВажАєте,
Що рОбитИ, якщо ви
що співрОбІтник поліцІї

перЕвищИВ сВої пОвнОВажеННя:

• можеш подати скаргу в прокуратуру на діяльність Поліції (адреса Окружної Прокуратури вказана

нижче);

• можеш подати скаргу Коменданту Муніципальної Поліції (адреса Муніципальної Поліції вказана

нижче)

• якщо йдеться про порушення прав людини - можеш звернутись до Уповноваженого Люблінського

Воєводського Командувача Поліції до справ захисту прав людини.

поліцейськІ
ДільничНІ (районНі)
Це співпрацівники Поліції, з котрими контактуємось перш за все. Дільничний поліцейський дбає про безпеку у визначеній дільниці міста. Це особа, до котрої можна звернутись по допомогу і юридичну пораду, або
повідомити про ситуацію, що стосується питань безпеки.
http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/komendy-policji/kmp-w-lublinie/dzielnicowi
Якщо у Тебе виникають труднощі в пошуку номера телефона до дільничного поліцейського, відповідального
за район Твого проживання, зателефонуй в найближчу поліцейський підрозділ, там черговий зобов’язаний
надати будь-яку інформацію.
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Важливі Ад
реси:

ОФІС МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЛЮБЛІНІ

VII КОМІСАРІАТ ПОЛІЦІЇ

ПОВНОВАЖНИЙ ЛЮБЛІНСЬКОГО ВОЄВОДСЬКОГО КОМАНДУВАЧА
ПОЛІЦІЇ ДО СПРАВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

КОМІСАРІАТ ПОЛІЦІЇ В БЕЛЖИЦАХ

вул. Пулносна 3
тел. (81) 535-41-64, (81) 535-41-46

підінспектор Едита Найда
моб. тел. 723-688-670
тел. 0-81 535-45-19
факс. 0-81 535-45-18
e-mail: Edyta.Naja@lu.policja.gov.pl

тел. (81) 535 49 20
адрес: Люблін, вул. Вижинна 18

тел. (81) 516 13 10
адрес: Белжице, вул. Любельська 82

КОМІСАРІАТ ПОЛІЦІЇ В БИХАВІ

тел. (81) 820 52 10
адрес: Бихава, вул. Пілсудського 44

I КОМІСАРІАТ ПОЛІЦІЇ

КОМІСАРІАТ ПОЛІЦІЇ В НЄМЦАХ

II КОМІСАРІАТ ПОЛІЦІЇ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В ЛЮБЛІНІ

тел. (81) 535 45 73
адрес: Люблін, вул. Окопова 2б

тел. (81) 535 45 72
адрес: Люблін, вул. Валєчних 1

III КОМІСАРІАТ ПОЛІЦІЇ

tel. (81) 535 58 00
адрес: Люблін, вул. Владислава Куніцкєго 42

IV КОМІСАРІАТ ПОЛІЦІЇ

тел. (81) 535 48 00
адрес: Люблін, вул. Томаша Зана 45

V КОМІСАРІАТ ПОЛІЦІЇ

тел. (81) 535 47 00
адрес: Люблін, вул. Концертова 4a

VI КОМІСАРІАТ ПОЛІЦІЇ

тел. (81) 535 46 61
адрес: Люблін, вул. Ґосподарча 2

тел. (81) 756 17 97
aдрес: Нємце, вул. Ружана 18

вул. Хмєльна 10
20-950 Люблін
тел. 81 536 23 05
факс: 81 536 23 00
e-mail: rejlub@prokuratura.lublin.pl

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛЮБЛІН - ПІВНІЧ

вул. Окопова 2a
20-950 Люблін
тел. 81 528 82 51
факс: 81 534 97 04
e-mail: rejlpn@prokuratura.lublin.pl

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛЮБЛІН - ПІВДЕНЬ

вул. Хмєльна 10
20-938 Люблін
тел. 81 534 03 68
факс: 81 534-03-95
e-mail: rejlpd@prokuratura.lublin.pl
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КИ, алкогОЛь
НаркотиК

На території Польщі заборонено продавати алкоголь особам нетверезим і неповнолітнім.
Споживання алкоголю в загально доступних місцях (вулиці, парки, сквери, площі), керування транспортними засобами (автомобілем, мотоциклом, велосипедом) під впливом алкоголю, а також хуліганство (порушення нічної тиші під впливом алкоголю) є каральним. Володіння, переховування, продаж і купівля наркотиків в
Польщі є нелегальним.

ЗлочинИ На ґрунті НеНависті

Злочини на ґрунті ненависті - злочини кримінального характеру, заподіяні людям і їх власності, в результаті
котрих потерпілі або інші об’єкти злочинів, обрані з огляду на їх реальний або уявний зв’язок, асоціацію,
приналежність, членство в групі або сприяння групі, що вирізняється ознаками характеристичними для
своїх членів, таких, як раси, національність або етнічне походження, мову, колір шкіри, релігію, стать, вік,
розумову відсталість або фізичну інвалідність, сексуальну орієнтацію та ін .;
Джерело: http://www.mowanienawisci.info/sekcja/slownik/
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політичних партій
В Конституції Польщі записано: «Існування

ні на тоталітарних
і інших організацій, чиї програми заснова
унізму, а також
методах і практиці нацизму, фашизму і ком
ускає расову або
ті партії, чиї програми або діяльність доп
ильства з метою
національну ненависть, застосування нас
жави або з метою
дер
отримання влади або впливу на політику
нства є заборонене».
забезпечення таємності структури або чле

38

3. Безпека

4

КордОн
К
Корд
орд

3. Безпека

4. Кордон

ПравА і обОВ’язки ПрИКоРдОнНОї Служби
Прикордонна Служба це головне відомство, уніформоване і озброєне формування, призначене для захисту
державного кордону, контролювання прикордонного руху, запобігання і боротьби з нелегальною міграцією.
Завдання Прикордонної Служби:
• охорона державного кордону на суші і на морі;
• організація та здійснення контролю прикордонного руху;
• запобігання і боротьба з нелегальною міграцією;
• видавання дозволів на перетин державного кордону, в тому числі віз;
• виявлення, запобігання і попередження правопорушень і злочинів, кримінальне переслідування злочинців, згідно з вповноваженнями Прикордонної Служби;
• проведення перевірок безпеки;
• перевірка законності роботи іноземців, ведення бізнесу іноземцями, доручення роботи іноземцям.

В’їзд До ПОльщі
Від 2007 року Польща належить до Шенген зони - це означає, що це означає, що на внутрішніх сухопутних
морських і повітряних кордонах з Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою перевірки були скасовані
контролі. В практиці це означає, що кордони цих країн можна перетинати в будь-який час і будь-якому місці
без прикордонного контролю осіб, незалежно від їх національності. З цією метою були видалені всі перешкоди на шляху до рівномірного руху. Демонтовано елементи інфраструктури пунктів перетину кордону,
які могли б перешкоджати в вільному пересування. На кордоні між цими державами в місцях, де раніше
функціонували пункти пропуску через кордону більше не здійснюється прикордонний контроль.
Громадяни Європейського Союзу, Європейської Економічної Зони та інших держав, які не входять до Європейського Союзу, але на підставі договорів, укладених з Європейським Союзом користуються свободою пересування осіб, можуть в’їжджати на територію Польщі на основі дійсного проїзного документа або іншого
документа, що підтверджує їх особу та громадянство.

4. Кордон
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Особам, які не досягли 17-річного віку, забороняється ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби.
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з метою пошуку наркотиків, виробів антикв

ЦІННІ ТОВАРИ

Якщо їх кількість і тип не вказують на імпорт торгового характеру (тобто ситуація ввозу цінностей не є повторюваною) і призначені на користь подорожуючого, його сім’ї або виступають в якості подарунку:
• - в сухопутному транспорті - до рівновартості 300 євро,
• - в повітряному й морському транспорті - до рівновартості 430 євро.

ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ, ЯКЩО ВОНИ ВВОЗЯТЬСЯ ПОВІТРЯНИМ АБО МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ:
•
•
•
•

сигарети - 200 штук, або
сигарилли (сигари масою не більше 3 г/шт.) - 100 штук, або
сигари - 50 штук, або
курильний тютюн - 250 г

ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ, ЯКЩО ВОНИ ВВОЗЯТЬСЯ СУХОПУТНИМ ТРАНСПОРТОМ:
•
•
•
•

сигарети - 40 штук, або
сигарилли (сигари масою не більше 3 г/шт.) - 20 штук, або
сигари - 10 штук, або
курильний тютюн - 50 г.

Наведені вище норми можуть бути застосовані для будь-якої комбінації тютюнових виробів за умови, що
сума процентних значень окремих видів не перевищує 100%.
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АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ:

• Напої, витворені в результаті дистиляції і спиртні вироби міцністю понад 22%, неденатурований етило-

вий спирт міцністю за об’ємом 80% і більше - 1 літр, або

• алкогольні напої середньої міцності до 22% - 2 літри, і
• неігристі вина - 4 літри, і
• пиво - 16 літрів.

Особи, що перетинають кордон з Європейським Союзом, зобов’язані повідомити митні органи про наявність
у подорожуючого платіжних засобів, якщо їх розмір перевищує в сумі еквівалент 10 000 євро активах (або
еквіваленту в інших валютах чи легко конвертованих активах, на приклад, акції, облігації, дорожні чеки і
т.д.).

У супровОді тВаринИ

Ввіз (не в торгових цілях) собак, кішок, домашніх тхорів з України в Польщу є можливий, за наступних умов:
тварини повинна мати ідентифікатор (електронний або у вигляді татуювання) і мати книжечку здоров’я
(паспорт тварини або ветеринарний сертифікат з актуальним щепленням проти сказу), згідно визначеного
зразка для в’їзду до держав Європейського Союзу. Взірець такого документа є доступний на сайті www.
wetgiw.gov.pl, і в деяких випадках тварини повинні бути піддані нейтралізуючому титруванню антитіл, яке
має бути зазначене в інформації про стан здоров’я тварини.
Вакцинація від сказу проводиться неактивованою вакциною відповідно до стандартів Світової Організації
Здоров’я Тварин. Тільки після 21 днів від дати такої вакцинації, тварина може в’їжджати на територію Поль
Польщі.
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5. Автомобіль, автобус
,

міжміські сполучення

ПосвідченНя водіЯ
Посвідчення водія це документ, що дає право керувати автомобілем. У Польщі, посвідчення водія відрізняються за категоріями залежно від типу транспортного засобу, яким дозволено керувати. Найбільш популярною є категорією B, яка дає право керувати легковим автомобілем (до 3,5 тон), автомобілем з легким причепом, а також трактором і мотоциклом потужністю, що не перевищує 11 кВт. Інші категорії: А (мотоцикл); A2
(мотоцикл з електродвигуном потужністю до 35 кВт, триколісний мотоцикл з електродвигуном потужністю
до 15 кВт, транспортні засоби, зазначені в категорії AM); A1; B1; C (автомобілі, максимальна вага яких не
перевищує 3500 кг, за винятком автобусів); C1; D (автобус); D1 (автобус, призначений для перевезення не
більше 17 осіб, включаючи водія причепа світла); BE, CE, DE (транспортного засобу, зазначеної в категорії B,
C або D, дозволено з причепом). Більш детальну інформацію про категорії посвідчення водія, що дає право
на керування транспортним засобом, можна знайти в Інтернеті або безпосередньо в Обласному Осередку
Дорожнього Руху (вул. Хутніча 3, Люблін).
Нижче наведена інформація, як замінити посвідчення водія на польське або здати державний іспит на отримання водійських прав.

МАЮ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ВИДАНЕ В КРАЇНІ МОГО ПОХОДЖЕННЯ

Особам, котрі мають посвідчення водія видане в Європейському Союзі, Швейцарії або державі, що належить
до Європейської Асоціації Вільної Торгівлі, не потрібно їх обмінювати на водійські права польського зразка,
якщо не змінилась адреса постійного проживання. Якщо адреса приписки або проживання змінилась, потрібно замінити посвідчення водія на польське. Потрібно звернутись у Відділ Комунікації (вул. Лєщинськєго
20, Люблін). Необхідні документи:
• заява;
• ксерокопія посвідчення водія;
• підтвердження оплати;
• фотокартку (для посвідчення водія) (35x45мм).
Особи, у яких посвідчення водія було видане в інших країнах, які є учасниками Віденської конвенції про
дорожній рух, зобов’язані замінити документ на польський після 6 місяців перебування в Польщі. Потрібно
звернутись у Відділ Комунікації (вул. Лєщинськєго 20, Люблін).

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

• заява;
• ксерокопія посвідчення водія, разом із завіреним перекладом документа на польську мову, викона-

ним присяжним перекладачем;

• підтвердження оплати;
• фотокартку (для посвідчення водія) (35x45мм).

5. Автомобіль, автобус, міжміські сполучення
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_jazdy

Особи, котрим посвідчення водія було видане в країнах, які не є сторонами Віденської конвенції про дорожній
рух, повинні окрім посвідчення водія з країни походження мати міжнародні водійські права. Для того, щоб замінити посвідчення на польське, слід звернутися в в Обласний Осередок Дорожнього Руху (вул. Хутніча 3, Люблін).
Такі особи перед заміною посвідчення на польське, зобов’язані скласти іспит з теоретичної частини польського
тесту на право керувати дорожнім транспортом (можна складати іспит будь-якою іншою мовою, ніж польська).
У кожному із зазначених вище випадків, щоб замінити посвідчення водія на польський документ потрібно
документально підтвердити перебування на території Польщі протягом 185 днів.
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Я ХОТІВ БИ/ХОТІЛА Б ОТРИМАТИ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ В ПОЛЬЩІ

Щоб отримати посвідчення водія в Польщі потрібно:
1. Отримати номер ПКВ (Профіль Кандидата на Водія) - щоб отримати ПКВ потрібно мати медичну довідку,
що надає право до керування транспортним засобом (кошт медичного обстеження завжди становить
200зл), заповнити заяву і додати відповідні фотокартки і копії документів, на основі яких Ти перебуваєш
на території Польші.
2. Закінчити курс в вибраному Осередку Навчання Водіїв
3. Курс на водійські права включає в себе теоретичну (30 год) і практичну (30 год) частини. Варто пам’ятати, що теоретична частина не є обов’язковою - до екзамену з теоретичної частини можна приготуватись
самостійно в домашніх умовах. Практична частина повинна бути здана в Осередку Навчання Водії. Ціни
на курси (теоретична частина та практична) на категорію B в Любліні становить близько 1200 до 1400
злотих. Цей курс може розпочати кожен, не швидше ніж 3 місяці до дня осягнення повноліття.
4. Здати державний іспит. Державний іспит відбувається в Обласному Осередку Дорожнього Руху (вул.
Хутніча 3, Люблін) і там ведуться записи на іспит. Кошт іспиту з теоретичної частини виносить 30 зл, з
практичної - 140 зл (категорія В).
5. Перший раз на іспит потрібно реєструватись особисто. В разі нездачі, на наступні іспити Ти можеш
зареєструватись по телефону або в електронній формі. Є можливість складати іспит на іноземній мові в
присутності присяжного перекладача, однак слід пам’ятати, що в такому випадку кошти іспиту будуть
збільшені на кошти послуг перекладача.
6. Після позитивно складеного іспиту потрібно оплатити внесок 100 зл. 50 гр. в Відділі Комунікації, Транспорту і Дорожнього Руху Повітового Староства в Любліні (вул. Спокойна 9В) і чекати на видачу документа7 робочих днів. Щоб перевірити стан Твоєї справи видачі посвідчення

ВтраТА посвідченНя водіЯ

В Польщі функціонує система штрафних балів, котрі можна отримати при порушенні правил дорожнього
руху. Від січня 2016 року після отримання 24 штрафних балів, водій втрачає право керувати дорожнім транспортом. Після чого такого водія направляють на курс додатково навчання.
Кількість штрафних балів для початкуючих водіїв менша і становить 20 балів протягом першого року після
отримання посвідчення водія. Що більше, протягом перших двох років після отримання посвідчення водія,
посвідчення може бути вилученим, якщо водій порушив безпеку дорожнього руху, керував транспортним
засобом в стані алкогольного сп’яніння або під впливом іншої наркотичної речовини або перевищить допустиму швидкість на 30 км/год.
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Посвідчення водія може вилучити працівник поліції в наступних випадках:
• коли людина, керуюча транспортним засобом, знаходиться в стані алкогольного сп’яніння (допустима
межа в Польщі до 0,19 проміле), або під впливом наркотичної речовини;
• якщо посвідчення пошкоджене або нерозбірливе;
• якщо є підозра підробки посвідчення водія;
• Якщо посвідчення є недійсним.

СТРАХОВКа,
,
ІЯ
Ц
А
р
СТ
Є
Е
Р
АВТОМОБІЛЬ
ОБЛАДНаНнЯ, ДОРОЖНІЙ рУ
Х
РЕЄСТРАЦІЯ

Кожна людина, котра є власником автомобіля на території Польщі, має обов’язок зареєструвати його протягом 30 днів від дня купівлі. Реєстрація автомобіля в Любліні здійснюється у Відділі Комунікації, Транспорту і
Дорожнього Руху Повітового Староства в Любліні (вул. Спокойна 9В).
автомобіль куплений в Польщі (вартість реєстрації 180 зл. 50 гр.; якщо хочеш персоналізувати свої номерні
знаки, наприклад, у вигляді свого імені, вартість збільшується до 1000 зл. 50 гр.).

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ (ОРИГІНАЛИ):

• заявка на реєстрацію автомобіля (для завантаження на веб-сайті відповідного органу);
• документ, що підтверджує власність транспортного засобу (наприклад, договір купівлі-продажу, раху-

нок-фактура або інший документ, наприклад, договір дарування), карта транспортного засобу (якщо
була видана);
• техпаспорт та номерні знаки (якщо були видані - від попереднього власника);
• документ, що засвідчує особу (посвідчення особи, паспорт, карта побуту).
• автомобіль імпортований з іншої країни ЄС (вартість реєстрації: 180зл. 50гр. + кошти завіреного перекладу):

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ (ОРИГІНАЛИ):

• всі документи необхідні для реєстрації автомобілів, куплених в Польщі і додатково:
• підтвердження сплати акцизного податку (оплата здійснюється в Митному офісі, після чого отримуєш

підтвердження про оплату, внесок повинен бути сплачений протягом 30 днів від дня ввозу автомобіля
до Польщі);
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• довідка про технічний стан транспортного засобу (якщо дійсна довідка видана за кордоном, потрібно

перекласти на польську мову; якщо довідка не дійсна, потрібно здійснити техогляд автомобіля на СТО
(станції технічного обслуговування).

А!видані в іноземній мові, повинні бути перекладені на польську мову присяжним перекладачем!
АГ
УВ
,
нти
уме
Док
АВТОМОБІЛЬ ІМПОРТУЄТЬСЯ З-ЗА МЕЖ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ВАРТІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ: 180ЗЛ. 50ГР + КОШТИ ЗАВІРЕНОГО ПЕРЕКЛАДУ):
Необхідні документи (оригінали):
• всі необхідні документи у випадку автомобілів, що імпортуються з ЄС і додатково:
• підтвердження сплати акцизного податку (10% від вартості автомобіля і транспорту).

ЧИ МОЖНА НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ ПЕРЕМІЩАТИСЬ АВТОМОБІЛЕМ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ НА ІНШУ ЛЮДИНУ?

У разі транспортного засобу, зареєстрованого за кордоном, коли документ реєстрації транспортного засобу
не передбачає права на використання транспортного засобу водієм (водій не вписаний в техпаспорт), ця
людина повинна мати і показати на прохання контролюючого органу документ, що це право підтверджує.

СТРАХОВКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Кожен власник транспортного засобу в Польщі зобов’язаний застрахувати автомобіль.
Обов’язковим є страхування цивільної відповідальності водія.
Вартість страхового полісу відрізняється в залежності від вибору страхової компанії. Перед
страхуванням варто ознайомитись і порівняти пропозиції декількох страхових компаній.

ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ

До необхідного обладнання автомобіля на території Польщі відносяться вогнегасник і знак
аварійної зупинки (трикутник). Потужність вогнегасника повинна становити не менше 1
кг. Вогнегасник повинен мати актуальний технічних огляд (відновлюваний раз в році).
Іншим важливим, але необов’язковим, обладнанням автомобіля є аптечка (комплект
першої медичної допомоги). Буксирний трос, запасні лампочки, світловідбиваючий жилет,
запасне колесо з домкратом і балонний ключ не є обов’язковим, однак варто переконатися, що автомобіль оснащений такими приборами - вони можуть виявитися потрібними в
найнесподіваніших ситуаціях.
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ГО РУХУ
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬО

Правила дорожнього руху в Польщі визначає Дорожній Кодекс - Закон про Дорожній Рух (польська версія
знаходиться тут http://kodeks-drogowy.org).

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ:

• у Польщі правосторонній рух;
• обмеження допустимої швидкості для легкових автомобілів: 50 км/год в населених пунктах з 5:00 до
•
•
•
•
•
•
•

23:00 години, і 60 км/год - від 23:00 до 5:00; 90 км/год поза населеними пунктами; 110 км/год на швидкісних дорогах з двостороннім рухом; 130 км / год на автомагістралях;
допустимий вміст алкоголю в крові: 0,19 проміле;
включене протягом усього року ближнє світло фар;
обов’язок пристібати ремені безпеки для пасажирів в передніх і задніх сидіннях;
заборона користуватись мобільним телефоном за кермом (без навушників/системи гучного мовлення).
діти до 12 років подорожують в спеціально тестованих сидіннях;
за межами населених пунктів, пішоходи можуть рухатися по дорозі (у такому випадку вони зобов’язані використовувати світловідбиваючі жилети);
автобуси, що включаються до руху (виїжджають з рукава) мають першість проїзду.

МУНІЦИПАЛЬНА пОлІЦІЯ

Муніципальна Поліція є одним з правоохоронних органів. Екстрений номер Муніципальної поліції - 986. До
завдань муніципальної поліції входить: охорона спокою і порядку в громадських місцях, захист будівель
громадського ужитку і управління дорожнім рухом (в меншій мірі, ніж Поліція). Муніципальна поліція
проводить відлов бездомних тварин, забезпечує місце злочину або катастрофи до часу прибуття відповідних
служб, завозить людей стані алкогольного сп’яніння до медичного витверезника. Цей розділ стосується транспорту і тому зконцентруємось в основному на вповноваженнях муніципальної поліції в дорожньому русі.

ДО ЧОГО ВПОВНОВАЖЕНА МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ?
•
•
•
•
•

надання попереджень (остережень) та перевірки документів, що засвідчують особу;
затримання небезпечних осіб і їх приведення до підрозділу поліції;
контроль особистий і багажу;
зупинки транспортного засобу і перевірки документів водія;
виписування штрафів (наприклад, за неправильне паркування);

52

5. Автомобіль, автобус
,

міжміські сполучення

•
•
•
•
•

видачі команд на затримання транспортних засобів;
блокування коліс з приводу порушення правил дорожнього руху;
проведення перевірок на дорогах;
перевірки громадського автотранспорту загального користування;
проведення перевірки швидкості автомобіля.

УВ
АГ
А!
Працівники Муніц

ипальні поліції при виконанні службових обов’язків повинні бути в формі
і пред’явити дійсне посвідчення службовця!

Т
ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОР
АВТОБУС І ТРОЛЕЙБУС

Суб’єктом, відповідальним за управління та організацію громадського транспорту в Любліні є УМТ
(Управління Міського Транспорту https://www.ztm.
lublin.eu - сайт доступний польською, англійською
та українською мовами), і перевізник МПК Люблін
(Міське Підприємство Комунікацій http://mpk.lublin.pl/ - сайт доступний польською та англійською мовами).
Транспортні засоби, що обслуговують громадський транспорт в Любліні це автобуси і тролейбуси. Ви можете
переміщатись ними як в Любліні, так і в прилеглих місцевостях (люблінські автобуси їздять м. ін. до Свідніка,
Якубовіц Конінських, Турки, Конопніци і ін.).

УВ
АГА!
Люди з обмеж

еними можливостями мають можливість подорожувати громадськи
м транспортом - щоб попросити
водія про допомогу біля входу в автобус, потрібно натиснути спеціа
льну кнопку на зовнішній стороні автобуса
з символом людини з інвалідністю. Більшість автобусів обладнані такою
кнопкою.
5. Автомобіль, автобус, міжміські сполучення
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ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЇ:
Розклад руху:

Актуальні розклади руху розташовані на автобусних зупинках і на веб-сайті УМТ і МПК. Крім того, можна
користати з аплікацій на смартфоні, так що Ти можеш легко спланувати поїздку (наприклад, Jakdojadę або
mobileMPK).

Ціни і купівля квитків:

Квитки можна придбати в кіосках, квиткових автоматах на автобусній зупинці і в більшості автобусів і в усіх тролейбусах. Квитки також можна придбати у водія під час зупинки на автобусній зупинці, ціна квитка трохи вища
(4zł звичайний квиток на 30 хвилин), а людина, яка купує квиток повинна мати відраховану суму грошей.

Цінник ( перша зона):

• квитки одноразового проїзду (проїзд тільки однією лінією, без можливості пересадки): 4 зл. - звичай-

ний, 2 зл. - пільговий

• квитки на час - прикладові ціни (є можливість пересадки): 30 хв. - 3. 20 зл. - звичайний квиток, 1.60 зл.

- пільговий, 60 хв. - 3. 60 зл. - звичайний квиток, 1.80 зл. - пільговий

УВ
АГА!
Є дві зони квитк

ів. Варто перевірити ціни білетів.

Карта Електронного Квитка:

Можна виробити Карту Електронного Квитка. Це іменний документ з фотографією, що дає право на проїзди
протягом певного періоду часу. Картку можна поповнити в квиткових автоматах або Пункті Продажу Білетів
(ППБ). У цих пунктах, Ти можеш також перевірити дійсність своєї карти. Це також можна зробити в автобусі,
приклавши карту до зчитувача в компостері.

Для отримання Карти Електронного Квитка потрібно:

1. скачати і заповни заявку (з сайту http://ztm.lublin.eu/pl/dla-pasazera/wnioski-do-zlozenia або сайту ППБ),
додаючи актуальну фотографію (2,5x3,0cm). Фотографію можна виконати безкоштовно в ППБ № 1 (Алеї
Красніцкі 25) або ППБ № 2 (вул. Зєльона 5).
2. подати заяву в ППБ.
отримати карту через 5 днів в ПСБ, в якому була подана заявка. Перша карта видається безкоштовно.Cena
biletu zakodowanego na Karcie Biletu Elektronicznego zależy od rodzaju ulgi, strefy oraz okresu ważności biletu.
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УВАГА!

також заповнити в
засвідчує особу. Заяву можна
що
нт,
ме
ку
до
й
сни
дій
квитків
ти
ма
і карти
мови). Список пунктів продажу
сія
вер
Пам’ятайте, щоб при отриманн
ька
льс
(по
e/
kb
u/
in.e
niosek.ztm.lubl
електронній версії: https://ew
.
w.ztm.lublin.eu/?sf_culture=pl
можна знайти тут: https://ww

УВ
АГА!
Студенти та аспіра

нти мають можливість закодувати
електронний квиток на студентському квитку - детальна
інформація на сторінці УМТ.

Ціна квитка, закодованого на Карті Електронного Квитка залежить від міських зон, пільг і терміну дії квитка.
Прикладові ціни в 1 зоні:
• 30 днів на 1 лінію- звичайний квиток - 70 зл., пільговий 35 зл.;
• 30 днів на всі лінії - звичайний квиток - 92зл., пільговий 46зл.
• 90 днів на 1 лінію - звичайний квиток - 160 зл., пільговий 80 зл..
• 90 днів на всі лінії - звичайний квиток - 240 зл., пільговий 120 зл..
Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт УМТ.

ШТРАФИ ЗА ПРОЇЗД БЕЗ КВИТКА:

Подорожуючи громадським транспортом потрібно пам’ятати про обов’язок компостування паперового
квитка у компостері, розташованому в автобусі. Навіть квитки, куплені в автоматах повинні бути негайно
закомпостовані. Електронний квиток не повинен якимось чином бути компостованим чи позначеним після
входу в автобус. Просто переконайтеся, що закодований квиток дійсний, і у випадку контролі пред’яви його
контролеру. Інспектори перевірки квитків зобов’язані носити видиму ідентифікаційну картку, яка засвідчує,
що вони уповноважені перевіряти квитки. Штрафи за відсутність дійсного квитка або документа, що підтверджує дозвіл на безкоштовний проїзд або проїзд зі знижкою:
• 160 злотих за проїзд без квитка (якщо штраф сплатити безпосередньо контролеру або протягом 7 днів
від моменту отримання штрафу, штраф зменшується до 112зл.);
• 128 злотих за проїзд без дійсного документа, що посвідчує особу (89,60зл. протягом 7 днів).
Плата за відсутність особистого іменного абонемента або дійсного документу, що вповноважує до пільг, може
бути скасована, якщо пасажир пред’явить такий документ (дійсний на момент отримання штрафу) у Центрі
обслуговування клієнтів протягом 7 днів. У цій ситуації пасажир / -ка зобов’язаний / а сплатити внесок у
розмірі 10 злотих.
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН ТА РЕЧЕЙ:

Тварини можуть подорожувати громадським транспортом безкоштовно в клітках-транспортерах (малі
тварини) або на короткому поводку і в наморднику (великі собаки). Пасажири можуть також безкоштовно
перевозити візочки, багаж і велосипеди, за умови, що вони розміщені таким чином, що не становлять загрози
іншим пасажирам і не блокують прохід в автобусі. Автобусом не можна перевозити предмети довжиною
більше 2 м.

УВАГА!

В автобусах оснащених функцією «гарячої кнопки», пасажири повинні натиснути її з метою відчинення відповідних
дверей. Аналогічно треба поводитися в ситуації, коли хочеш вийти на зупинці «на вимогу» - потрібно натиснути
кнопку «стоп» заздалегідь від потрібної зупинки або поінформувати водія. Якщо ти хочеш сісти в автобус на зупинці
«на вимогу», ти повинен дати чіткий сигнал водієві, наприклад, стати близько до бордюру на автобусній зупинці.

МІСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД
Популярним, недорогим і екологічно чистим способом пересування є використання Люблінського Міського
Велосипеда. Реєстрація та користування велосипедом дуже прості, деталі можна знайти на веб-сайті https://
lubelskirower.pl (доступні польська, англійська, німецька і російська мовні версії). У Любліні знаходиться 90
станцій, де можна орендувати і повернути велосипед, що робить цілу систему досить зручною. Перші 20 хвилин їзди на велосипеді безкоштовні, а перша година коштує всього 1зл. Чим більший час позичення велосипеду, тим більша вартість - за 3 годину користування і кожну наступну заплатиш вже 4 зл.

УВА
ГА!
Завжди слід перекона

тись, чи велосипед був правильно повернутий на станцію, щоб уникнути додаткових оплат і
непорозумінь. Найкраще перевірити це на своєму профілю. Щоб покращити функціонування системи
оренди, можна
вжити додаток на смартфоні (next bike) або закодувати свої дані на платіжній картці чи електронному
білеті.
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В Любліні знаходиться два залізничні вокзали (ПКП), автодорожній вокзал (ПКС) і аеропорт.

ЗАЛІЗНИЦЯ

Головний залізничний вокзал розташований на Привокзальній Площі 1, там можна придбати квитки на міжміські
і міжнародних поїздки, а також скористатися інформацією. Він знаходиться в декількох кілометрах від центру
міста. Куди можна дістатися автобусом або тролейбусом (наприклад, лінії 1, 13, 45, 152, 161). Від вокзалу до центру
міста можна доїхати вищезгаданими лініями громадського транспорту або на таксі. Варто звернути увагу на цінники приклеєні на вікні таксі, деякі корпорації підносять вартість проїзду. Безпечніше замовити таксі по телефону
з перевіреної компанії, ніж скористатись послугами випадкового таксі, що стоїть при виході з вокзалу (вартість
проїзду від залізничного вокзалу до центру має коштувати приблизно 13-15 злотих). Станція Люблін- Північний
знаходиться на вулиці Господарчій 1, але вона приймає невелику кількість залізничних сполучень і знаходиться
далеко від центру міста. Квитки на залізничні подорожі можна купити через Інтернет (або http://rozklad-pkp.pl або
http://www.intercity.pl/pl/) і в касах ПКП по вул. Окопова 5.

АВТОБУС І БУС

Головний автовокзал знаходиться в центрі міста, в поблизу Люблінського Замку за адресом Алеї Тисячоліття
(Алеї Тисьоцлєця) 6. Міжнародні перевезення , як правило, здійснюються з 0 або 1 терміналу (каса міжнародних перевезень знаходиться в приміщенні вокзалу), міжміські перевезення - з інших терміналів. З головного
автобусного вокзалу від’їжджають також буси - деякі з
терміналів вокзалу, інші з зупинки по вулиці Рускій, котра
знаходиться позаду автобусного вокзалу або з площі, яка
розташована на кінці всіх вокзальних терміналів. Слід
пам’ятати, що деякі міжміські буси від’їжджають з вокзалу
розташованого в поблизу залізничного вокзалу. Детальну
інформацію можна знайти на інтернет-сайті перевізників
або відвідати інформацію в залі залізничного вокзалу.

ЛІТАК

З кінця 2012 року в Любліні працює аеропорт (вул. Короля
Яна III Собеського 1, 21-040 Свіднік). До аеропорту можна
доїхати поїздом з залізничного вокзалу, автобусом номер
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005 ( від Краківської Брами, всього декілька курсів в день), на таксі або бусом Airport Bus (не тільки з центру
Любліна, але й з інших місцевостей). Додаткова інформація та розклад в посиланні нижче: http://www.
airport.lublin.pl/dla-podroznych/dojazd/.
З Любліна ви можете літати безпосередньо, м. ін., до Великобританії, Норвегії, Швеції, Німеччини, Нідерландів і Болгарії. Плануються також нові сполучення.

ПОСИЛКи І ЛИСТИ
Найбільша фірма, яка надає послуги пересилки листів, кореспонденції, посилок, кур’єрські послуги, готівкові платежі - це Польська Пошта. У кожному районі, у багатьох супермаркетах і торгових центрах знаходяться
пункти надання послуг Польської Пошти.
Ціни на послуги можна знайти за посиланням: http://www.poczta-polska.pl/ або запитати в інформаційному
вікні в поштовому відділенні.

ПАМ’ЯТАЙ!

Відділення Польської Пошти під адресом Краківське Передмісті 50
(Краковскє Пшедмєсцє) відкрите цілодобово.
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ВАЖЛИВЕ!

• Кожна людина має право на освіту
• Освіта є обов’язковою до осягнення повноліття.
• Освіта в державних школах є безкоштовною для всіх.
• Батьки мають право вибрати для своєї дитини іншу школу, ніж громадську.
• Обов’язком державних органів є забезпечення громадянам загального і рівного доступу до освіти.

Іноземці, які підлягають обов’язковій освіті, але не знають польської мови або знають польську мову на недостатньому рівні, мають право на додаткове безплатне навчання польської мови під час додаткових уроків
польської мови. Вони проводяться протягом перших 12 місяців, не менше двох годин на тиждень (в Польщі
годинного заняття триває 45 хвилин). Щотижневий розклад і їх кількість визначається директором школи
за порозумінням з викладачем. Ці додаткові заняття можуть бути індивідуальні або групові в залежності від
ситуації даної школи.

ВАЖЛИВО!

Іноземці навчаються і користуються послугами догляду за дітьми у всіх типах державних дитячих садах і школах до
осягнення дитиною 18 років, або закінчення середньої школи, на однакових умовах з громадянами Польщі.

РівнІ осВІти:
ДИТЯЧИЙ САДОК

Діти у віці 2,5-5 років можуть (але це не обов’язково) відвідувати дитячий садок. Діти, яким виповнилось 6
років мають обов’язок відвідувати дитячий садок. Тому - якщо Твоїй дитині виповнилось 6 років - можеш бути
впевнений, що Управління Ґміни або Міста забезпечить місце для нього/неї в дитячому садку. Муніципалітет також має обов’язок створити місця в дитячих садках для всіх дітей, віком 4 і 5 років, якщо їхні батьки
хочуть, щоб діти відвідували дитячий сад. Безкоштовно в дитячому садку дитина може перебувати протягом
5 годин. Платне в дитячому саду: харчування, додаткові години перебування

Як зареєструвати дитину в дитячий садок? (Джерело: obywatel.gov.pl)

1. Вибери громадський дитячий садок, до котрого хочеш записати дитину.
2. Зв’яжись з обраним дитячим садком і дізнайся, коли в ньому починається процес реєстрації і чи є вимога
реєстрації через Інтернет.
3. Тепер у Тебе є два варіанти:
якщо дитсадок НЕ веде реєстрації через Інтернет:
• відвідай обраний дитячий садок.
• візьми зразок заяви про прийом в дитячий садок,
• заповни заяву,
• подай заповнену заяву в дитсадок.
Якщо дитячий садок веде електронну реєстрацію:
• ввійди на сайт Міської Ради чи управління населеного пункту
• зареєструйся на реєстраційній платформі
• заповни заяву і вибери дитячий садок, в який хочеш записати свою дитину.
• Тобі висвітляться всі дитячі сади, які беруть участь в електронному прийомі заяв про прийом в садок
у Твоєму місті або місцевості. Ти можеш вибрати максимально три дитячих садка. Пам’ятай, щоб
вибрати їх в правильному порядку: перший той, котрий найбільш Тобі відповідає. Якщо ваша дитина
не отримає місця в першому з них, цілком можливо, що він отримає в другому або третьому під час
додаткового набору.
• - натисніть іконку, щоб підтвердити завершення реєстрації. Управління може попросити Тебе видрукувати документи. Занеси віддрукований екземпляр в дитячий сад.
4. Дочекайся оприлюднення списку дітей, котрі кваліфікуються і тих, котрі не кваліфікуються до прийому в
даний садок.
5. Якщо Твоя дитина кваліфікується до дитячого садка - підтвердь Свою заяву.
6. Дочекайся оприлюднення списку прийнятих і неприйнятих дітей.
7. Якщо Твоя дитина прийнята - підпиши договір з дитячим садком. Якщо дитину не прийняли - Ти можеш
оскаржити це рішення протягом 7 днів з моменту оприлюднення списку. Пам’ятай, що муніципалітет
Твого міста зобов’язаний забезпечити місце в дитячому саду кожній шестирічній дитині, і всім чотири- і
п’ятиліткам, чиї батьки вирішили послати дитину в дитсадок.
8. Першість в отриманні місця в дитячому садку надається:
• дитині з багатодітної сім’ї,
• дитині, що має інвалідність,
• дитині, чиї батьки або брати і сестри є інвалідами,
• дитині, яка виховується тільки одним з батьків,
• дитині, яка виховується в прийомній сім’ї.
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ПОЧАТКОВА ШКОЛА І ҐІМНАЗІЯ - (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ШКІЛЬНЕ НАВЧАННЯ)

Набір до початкової школи і ґімназії підлягає регіоналізації, що означає, що дана школа повинна прийняти
будь-яку дитину, що проживає в визначеному регіоні, або в районі школи.
Навчальний рік включає в себе близько 180 шкільних днів і триває з вересня до червень. Він розділений
на два семестри. На першому етапі навчання, тобто в класах 1-3 (початкова освіта), навчання відбувається в
інтегрованій формі, тобто всі предмети викладаються одним учителем. На другому етапі, тобто з 4-го по 6-й
клас початкової школи і в ґімназії відбувається поділ на предмети, де кожен предмет викладається іншим
вчителем.
Навчання в ґімназії закінчується державним письмовим іспитом, що складається з трьох частин: гуманітарної, математично-природничої, мовної.

ТРАНСПОРТ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

Якщо на шляху дитини до школи більш ніж на 3 км, діє безкоштовний транспорт і догляд під час транспорту
дитини або відшкодування витрат на проїзд дитини і опікуна громадським транспортом, якщо транспорт
дитини здійснюють батьки.
Учні-інваліди мають право на безкоштовний проїзд і опіку під час транспорту до найближчої початкової школи і ґімназії, а учні з обмеженими фізичними можливостями, розумовою відсталістю середнього та тяжкого
ступеня - також до найближчої середньої школи, але не довше, ніж до осягнення віку 21 років.
Шкільний квиток (шкільна леґітимація) - школа зобов’язана видати кожному учневі шкільний квиток - документ з фотографією, який підтверджує відвідування дитиною даної школи. Шкільний квиток - якщо дитина
має при собі - надає право користування багатьма знижками, наприклад, на квитки на громадському транспорті, квитки на поїзд, квитки на деякі фільми в кіно і квитки в музеї, зоопарки і т.д. Це основний документ,
що засвідчує дитину під час іспитів, змагань та інших міжшкільних заходів.

СЕРЕДНІ ШКОЛИ: ЛІЦЕЙ / ТЕХНІКУМ / ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ШКІЛЬНЕ НАВЧАННЯ)

Набір в середню школу відбувається на основі результату випускних ґімназійних іспитів. Випускник ґімназії
(в залежності від планів на майбутнє та зацікавлень) має наступні можливості:
• Трирічний загальноосвітній ліцей, де навчання завершується випускними іспитами на атестат зрілості;
• Чотирирічний технікум, де навчання завершується професійним іспитом і атестатом зрілості;
• Трирічне професійно-технічне училище, де навчання закінчується здобуттям диплому, який підтверджує набуті професійні кваліфікації в вибраній професій; Щоб здобути атестат зрілості, потрібно
продовжити освіту в ліцеї, додатковому технікумі, або в загальноосвітньому ліцеї для дорослих.
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ВИЩА ОСВІТА

Вища освіта в Польщі є триступенева:
• Навчання I ступеня - ступінь бакалавра/інженера (набір на основі результату випускного іспиту)
• Навчання II ступеня - ступінь магістра (набір на підставі диплома I ступеня)
• Навчання III ступеня - аспірантура (зарахування на основі диплома II ступеня і отримання титулу
магістра).
Деякі напрямки, м. ін.: психологія, юридичні науки, канонічне право, фармакологія, лікарська справа, дентистика, ветеринарія, теологія виступають тільки в п’ятирічній магістерській програмі.

ВАЖЛИВО! ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ІНОЗЕМЦІВ - ХТО НАВЧАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО?
•
•
•
•
•

Іноземці, яким було надано дозвіл на поселення на території Республіки Польща,
Іноземці, які мають Карту Поляка
Іноземці, які мають статус біженця, отриманий в Польщі,
Іноземці, які користуються тимчасовим захистом на території Польщі,
Трудові мігранти, які є громадянами держави-члена Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або держави-члена Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЄАВТ) - учасниці Угоди про Європейський Економічний Простір (ЄЕП), тобто Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії, а також члени їх сімей,
котрі проживають на території Польщі,
• Іноземці, яким надано дозвіл на перебування довгострокового резидента Європейських Спільнот на
території Польщі,
• Іноземці, які отримали додатковий захист на території Польщі,
• Іноземці, громадяни держав-членів Європейського союзу, держав-членів ЄАВТ - Європейської Асоціації Вільної Торгівлі або Швейцарської Конфедерації, а також членів їх сімей, які мають право на
постійне місце проживання.

НОСТРИФІКАЦІЯ ДИПЛОМУ

Нострифікація - це процедура визнання диплому про вищу освіту, отриманого в університеті в іншій країні.
Якщо Ти замислюєшся над тим, чи нострифікувати диплом, перевір, чи Твоя країна підписала з Польщею
угоду про освіту, про визнання дипломів, отриманих за кордоном як еквівалента освіти здобутої в ній. Якщо
такий договір укладений, не потрібно нострифікувати диплом.
Щоб нострифікувати диплом, Тобі потрібно звернутись до Вченої Ради або до Ради Факультету однієї з польських вищих шкіл, яка має право присуджувати докторську ступінь в галузі науки, в якій Ти клопочеться
про нострифікацію. Візьми наступні документи:
• оригінал або копію диплому отриманого за кордоном;
• копія шкільного свідоцтва/атестату зрілості, на основі якого Ти був/була прийнятий/а на навчання у
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вузі, яке закінчилося отриманням диплому,

• біографію польською мовою;
• пояснювальну записку про те що, диплом отриманий за кодоном не знаходився до цього часу в проце-

дурі визнання в жодному польському вузі.

СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ?

Вартість нострифікації диплому залежить від вищого навчального закладу і часто коливається від 2000 зл. до
6000 зл. Сплачувана сума не залежить від результату процедури визнання.
У разі важкого фінансового положення заявника голова ради, яка проводить нострифікацію може на його
прохання, зменшити суму оплати або скасувати її.
З обов’язку нострифікації Тебе може звільнити ВНЗ, в якому Ти плануєш продовжувати освіту. З цією метою,
Ти повинен/а написати заяву про звільнення з оплати за процедуру нострифікації. Заява повинна бути адресована до Ради факультету / Наукової установи.
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НасильСтво В сім’ї

(джерЕло: wWW.niebIEskalinIA.pL)

Домашнє насильство - це коли одна людина намагається контролювати іншу і підкреслює свою силу у взаємних стосунках. Насильство може мати форму фізичну, емоційну, сексуальну або фінансову. Якщо Ти піддаєшся насильству в сім’ї або є свідком насильства - найбільш важливою є реакція.

ЩО ТИ МОЖЕШ ЗРОБИТИ?
1. Поліція

Поліція законодавчо зобов’язана вжити належних заходів, щоб людина, що зазнає насилля в сім’ї, почувала
себе в безпеці в своєму домі. Ефективне втручання полягає на затриманні злочинця, якщо він становив загрозу для навколишнього оточення. Наполягайте, що співробітники поліції заповнили Голубу Карту (Нєбєска
Карта). Поліція повинна інформувати Тебе, як саме може
допомогти і залишити адреси установ, що надають допомогу особам потерпілим внаслідок насильства.
ПІД ЧАС ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ АКЦІЇ ПОЛІЦІЇ МАЄШ ПРАВО:
• отримати від поліції забезпечення тимчасової безпеки. Насильник повинен бути затриманий, якщо
він створює загрозу для навколишнього оточення,
• використання документації про інтервенційні
поліцейські заходи в якості доказів у кримінальній
справі стосовно осіб, які вчинили насильство,
• отримання інформації, хто прибув за викликом
(ідентифікаційний номер співробітників поліції,
назву та адрес підрозділу),
• залучення співробітників поліції. що брали участь
в інтервенції, в якості свідків у суді.

2. Прокуратура

Повідом про злочин прокуратуру. Відкриття кримінальної
справи є безкоштовним.
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А?обітником поліції в разі ствердження насильства в
РТспівр
КА
БА
ЛУ
ГО
ТА”КЕ
Щ„ГолуОба Карта
неним
запов
ом
є офіційним документ

пов’язаних з насильством в даній сім’ї, оцінки ризику
сім’ї. „Голуба Карта” служить до документування фактів,
подальшого насильства. Становить доказ в судових справах.

3. Неурядові організації

Перелік установ і організацій, що займаються питаннями запобігання насильства в сім’ї можна знайти тут:
http://www.niebieskalinia.pl/?option=com_instytucje
Неурядові організації, що підтримують людей, які були жертвами насильства в сім’ї, ведуть діяльність в:
• пунктах інформації та консультацій
• телефонах довіри
• центрах з надання допомоги
• притулки
• гуртожитки
• світлиці для дітей.
В рамах своєї діяльності вони пропонують:
• психологічну допомогу, групову або індивідуальну,
• юридичну допомогу, в тому числі допомогу в написанні судових позовів, заяв,
• соціальну допомогу,
• групи підтримки,
• допомогу у вирішенні адміністративних питань та інших.
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Важливі теЛЕфони:
• 0801 120 002 - ГОЛУБА ЛІНІЯ - загальнонаціональна екстрена служба для жертв домашнього насильства
• 801 247 070 - лінія для зниклих без вісті і їх сімей, Фонд Ітака
• 22 696 55 50 - Уповноважений з Прав Дитини

В ЛЮБЛІНІ
Центр Кризової Інтервенції
вул. Пробоство 6A,
телефон довіри
Цілодобове чергування під номером: 81 534-60-60
електронна пошта: pomoc@cik.lublin.eu
Понеділок- п’ятниця: 7: 00-19: 00
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7. Робота

Громадяни країн, що не входять в Європейський Союз (ЄС), які проживають у Польщі на підставі дозволу на
постійне проживання та дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського союзу (ЄС), не
потребують додаткових документів, які дають право на працевлаштування і виконання праці.
Іноземці, для яких робота є основою проживання в Польщі, повинні отримати дозвіл на тимчасове проживання і роботу.
Інші іноземці, які перебувають в Польщі на основі візи або тимчасового дозволу на проживання та хотіли
б розпочати роботу в Польщі, може зробити це, за умови, що вони отримали дозвіл на роботу.
Громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії та України можуть працювати в Польщі без дозволу на
роботу в строк, що не є більшим 6 місяців, упродовж наступних 12 місяців, на основі заяви про намір доручити роботу іноземцю.
Роботодавець може найняти на роботу іноземця, як на підставі трудового договору, а також цивільно-правового договору.
У переважній більшості, дуже важливо, щоб такий договір був укладений у письмовій формі.
Що стосується іноземців, які зобов’язані мати дозвіл на роботу - договір, за яким вони виконують роботу в
Польщі повинен бути в письмовій формі. Це одна з умов визнання їх роботи як законної.
Що стосується іноземних громадян, які працюють у Польщі на основі заяви працедавця про намір виконувати
роботу - договори повинні бути укладені в письмовій формі. Це одна з умов визнання їх роботи як законної.
У разі іноземних громадян, письмовий трудовий договір має особливо важливе значення - за ним перевіряється законність працевлаштування іноземця в Польщі.

туВанНя?
Що таке нЕзАКоННе працЕвлАш
Незаконне виконання праці іноземцем це виконання праці іноземцем:
• котрий не має дійсної візи або іншого документу, що дозволяє йому перебувати на території Польщі;
• котрого підстава перебування в Польщі не дає права на роботу;
• котрий виконує працю без дозволу, в випадках, коли такий дозвіл вимагається;
• в інших умовах, або на іншій посаді, ніж ті, які вказані в дозволі на роботу;
• без укладення необхідних трудових договорів або цивільно-правових договорів.

Хто має прАво ВикОнуватИ перЕвіРку?
Виконувати перевірку законності працевлаштування мають право:
• Прикордонна Служба;
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• Державна Інспекція Праці.
Прикордонна служба може проводити перевірки підприємств, домашніх господарств та окремих фізичних
осіб, які є працедавцями іноземців, та іноземців, які ведуть власний бізнес в Польщі. Державна Інспекція
Праці має право контролювати законність зайнятості на підставі трудового договору укладеного з працівником. Під час такої перевірки перевіряється законність перебування іноземця в Польщі.

щі
ПрацевлАштуВанНя в Поль
- видИ ДогОвОріВ
Незалежно від виду договору, завжди пам’ятай про його письмову форму (з огляду на законність зайнятості) і
перевірку, чи містить договір усі необхідні елементи.
У Польщі іноземець може бути працевлаштований або на основі трудового договору, або на підставі цивільно-правового договору, тобто, наприклад, договір про надання послуг або договір підряду.

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Трудовий договір регулюється положеннями Трудового Кодексу. Такий договір може бути укладений на
невизначений час, або на певний термін, наприклад, договір на визначений час, на заступництво внаслідок
декретної відпустки, на час виконання визначеної праці, а також договір на випробувальний термін.
Беручи під увагу користь для працівника і безпеку працевлаштування, найкращою формою є трудовий договір на невизначений строк.
Трудовий договір на невизначений строк може бути розірваний за згодою сторін, в такий термін, як визначають сторони або на основі письмового повідомлення про припинення дії цього договору однієї зі сторін.

ВІР ПОВИНЕН МІСТИТИ:
ГО
ДО
ИЙ
ОВ
УД
ТР
• дані працедавця і працівника
• тип договору, дату його укладення
• місце виконання праці
• тип роботи (посада, функції, відповідальність)
• робочий час
• дата початку праці
• зарплату за працю
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ДОГОВІР НА ВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС

Це договір, в якому вказується термін закінчення праці. Однак, закон обмежує кількість таких договорів,
укладених з однієї людиною. Згідно з польським законодавством, допускається укладення двох послідовних
договорів на визначений час, а третій договір вважається таким, що підписаний на невизначений час, якщо
перерва між цими договорами не була більшою ніж 1 місяць.

!
АЙ
ЯТ
М’
ПА
ового договору не має впливу
не мають обов’язку мати дозвіл на працю, відсутність письм
котрі
У випадку працівників,
на законність працевлаштування, але така відсутність - це

порушення прав працівника!

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ

Інша форма трудових відносин в Польщі - це цивільно-правові договори.
Цивільно-правові договори регулюються Цивільним кодексом; особа, яка виконує працю на підставі таких
договорів має менше прав працівника (наприклад, відсутність права на відпочинок, відпустки, оплачуваних
відпусток через лікарняне звільнення), але так само повинна отримати дозвіл на роботу в Польщі. У випадку
цивільно-правових договорів існує велика свобода у виконанні завдань.
У випадку цивільно-правових договорів:
• немає необхідності платити всі внески на соціальне забезпечення;
• немає необхідності надавати відпустки працівнику;
• немає обмеження щодо часу праці, крім цього, більш враховується ефект виконання роботи, а не її
час і місце
Договір підряду це типовий договір результату. Підрядник замовлення зобов’язується до виконання вказаного підряду (продукту), а замовник - до виплати заплати. Підрядник отримує фінансову винагороду за
виконаний підряд. Договір укладається на термін виконання даного підряду. Особа, яка виконує свою роботу
на підставі договору підряду не підлягає соціальному забезпеченню, за виключенням ситуації, коли має
одночасно укладений трудовий договір.
Договір доручення полягає на дорученню довірителем виконання визначеної роботи повіреному. У випадку,
якщо договір доручення є єдиним джерелом доходу повіреного, необхідно сплатити всі внески на соціальне
страхування. Якщо винагорода, отримана від виконання договору доручення є додатковим джерелом доходу, сплачуються тільки деякі внески.
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Шукаю прАцЮ
ДЕ ШУКАТИ?
•
•
•
•
•

Оголошення в супермаркетах, поштових відділеннях, Центрі Зайнятості
Інтернет-сайти (www.pracuj.pl, www.praca.money.pl, www.infopraca.pl, www.olx.pl)
Центр Зайнятості (портал робочих місць з усією Польщі - oferty.praca.gov.pl)
Агентства Посередництва Працевлаштування
Друзі та знайомі

ЩО ПОВИННА МІСТИТИ ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ?
•
•
•
•
•
•

Точна назва посади, роботи
Вимоги щодо працівників /працівниць
Обов’язки особи, яка займає цю посаду
Переваги (користі), що виникають з зайнятості на цій посаді
Інформація про фірму і місце виконання роботи
Повинна відповідати до закону - не може порушувати принципи рівноправного трактування.

НА ЩО ЗВЕРНУТИ ОСОБЛИВУ УВАГУ?

На нижченаведені типи пропозицій:
• «Адресація конвертів і скручування ручок». Це класичний метод шахрайства стосовно шукаючих
роботу. Якщо відправиш 30 злотих на покриття витрат на «навчання», отримаєш повно непотрібних
роздруківок. Уникай будь-якого типу роботи вдома, де потрібно заплатити за вартість матеріалів, навчання та інформацію.
• «Молодь до праці в маркетингу, прибуток до 6 тисяч злотих». У таких пропозицій прихована, як правило, праця аквізитора (продавця). Заробітна плата це виключно комісія з проданих товарів, які, як
правило, нічого не варті.
• «Добре відома компанія шукає ...» Така пропозиція дуже легко вводить в оману. Оголошення зазвичай
подає назву великої і відомої компанії, торгової мережі, банку і т.д. Посада звучить привабливо, а
вимоги невисокі. Що тут дивного? Електронна пошта часто є поєднанням назви компанії і словосполучення « job «, «work4», «HR». Звичайно, така домена немає нічого спільного з названою компанією, і
пропозиція праці служить для здобуття персональних даних людини, які зазвичай дальше продаються.
• «Подзвони, щоб дізнатися більше…» Приваблива назва посади, висока зарплата, опис вимог і …відсутність контактного адресу. Замість електронної адреси до пересилки резюме, подається номер телефону, за яким можна розпитати про деталі пропозиції. Якщо зателефонуєш - Тебе переадресують на т. з.
номер преміум, а за хвилину з’єднання заплатиш навіть кількасот злотих.
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• Остерігайся пропозицій кваліфікаційних розмов в приватних приміщеннях.
• Ніколи не починай працю перед підписанням договору про працю.

НапишИ резюмЕ (джерЕло: wWW.karieRA.com)

Curriculum Vitae, скорочено CV або біографія - це підсумок Твоєї освіти і професійної діяльності, котрий має
дати відповідь Твоєму потенційному працедавцеві на запитання, чи Ти є ідеальним кандидатом, якого він
шукає на дану посаду. Це резюме впливає на те, чи Тебе запросять на кваліфікаційну розмову.
Перед тим, як візьмешся за написання резюме, дай відповідь на наступні питання:
• - Чи під час студентських років Ти був залучений в цікаві проекти? Які проекти? Яка була Твоя роль в
них?
• - Чи Ти проходив практику або стажування? Як довго? Які обов’язки Ти виконував? Ти працював сам
чи в команді? Що Тобі найкраще вдавалось?
• - Ти виконував короткострокову або довгострокову роботу? Вона була пов’язана з Ьвоєю професією?
Що Ти навчився, коли виконував свої обов’язки?
• - Ти був волонтером? Що Ти дізналися про себе під час суспільної роботи?
• - Що найбільше Тебе цікавить у Твоїй професії? Які конкретні галузі? Що Ти робиш, щоб розвиватися в
цьому напрямку?
• - Які Твої непрофесійні хобі? Як їх реалізуєш?

Як написати резюме ?

Резюме повинно бути коротке і просте за формою. Найкраще, якщо воно б помістилося на одній, максимально на двох сторінках. Не забуть про запис, в якому Ти погоджуєшся на обробку персональних даних.

Заголовок

Багато людей забуває, що кожен документ повинен мати заголовок. На верху сторінки треба написати CV
(резюме) або повну назву Curriculum Vitae, щоб у особи, відповідальної за добір кадрів не було сумнівів, з
чим він має справу.

Особисті та контактні дані

• Ім’я та прізвище
• Адрес проживання (не прописки, якщо Ти шукаєш працю в іншому місті, ніж в даний час прописа-

ний)
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• Електронна пошта (важливо, щоб Твоя електронна пошта звучала серйозні і заслуговувала на довіру,

найкраще, щоб містила Твоє ім’я та прізвище)

• Номер контактного телефону
• Фотографію (не соромтеся додавати їх також до біографії. Однак, будь обережний, не заміщуй фото-

графії з канікул або свят, з шапочкою або сонцезахисними окуляри)

Освіту

Почни опис своєї освіти від середньої школи, а потім опиши бакалаврат і інженерську або магістерську програму. Ти можеш додати до цієї частини резюме тему дипломної роботи.
ВАЖЛИВО! Описуй етапи освіти, від самого останнього (або актуального) періоду до раннього.

Професійний досвід

Якщо Ти проходив стажування в фірмі, яка не є знаною на ринку, додай в дужках, що Ти робив, яка це
галузь. Впиши обов’язки, які Ти виконував. Слід також додати вмілості, які Ти використовував або свої
найбільші досягнення. Досвід праці опиши в хронологічному порядку, починаючи з самого актуального або
тематично - починаючи з найбільш важливого з точки зору роботи, на яку Ти подаєш заяву.

Навчання / інший досвід / досягнення

Якщо Ти пройшов курс, де ви набув знання і навички, корисні для потенційного працедавця, опиши їх тут.
Не забуть вказати назву установи, яка вела ці курси і загальний опис програми. Використай цей простір, щоб
похвалитись іншим досвідом, наприклад, організацією конференцій, або здобутими сертифікатами (можеш
зробити це в розділі вмінь).

Вміння / додаткові кваліфікації

Перед тим, ніж почати розвивати цю частину, прочитай ще раз вимоги до посади, на яку Ти претендуєш.
Чи є у Тебе ці вмілості? Якщо так, впиши їх в першу чергу. Зверни особливу увагу на необхідні конкретні
посвідчення і ліцензії, для виконання обов’язків на цій посаді.
В цьому розділі, помісти як тверді навички (робота з комп’ютером, знання іноземних мов), так і м’які (хороша
організація роботи, вміння працювати в групі, комунікація і т.д.). Будь конкретним.
Зробіть самоаналіз і визнач, на якому рівні Ти можеш користуватись комп’ютером (якщо вважаєш, що це
важливо, додай конкретні комп’ютерні програми), який Твій рівень знань іноземних мов і додай сертифікати
зі знання мов, якщо вони у Тебе є. Можеш відрізнити свої знання мови в мовленні, і на письмі. Якщо знання
мов має ключове значення для Твоєї майбутньої праці, створи окремий розділ.
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Інтереси

Не варто недооцінювати цю частину. Впиши тут, як професійні, так і непрофесійні інтереси, які покажуть, що
Ти цікава людина. Крім того, ця рубрика може сприяти тому, що запам’ятають саме Тебе. Будь конкретним,
наприклад, замість літератури впиши література фактів, зокрема збірники репортажів зі світу, замість музики - рок 70-х років і т.д.

!
АЙ
ЯТ
М’
ПА
зпечніше для відправлення форми документа
Формат резюме - до відправлення на електронну адресу. Найбе
а довідка (Curriculum Vitae ) повинна бути
такі, що не редагуються, наприклад, у форматі PDF. Біографічн
іки.
записана за допомогою одного шрифту, без кольору і граф

СПІВБЕСІДА

• отримай якомога більше інформації про фірму або особу, яка здійснює набір;
• ніколи не телефонуй на підозрілий телефонний номер, якщо в оголошенні про працю вимагається

зателефонувати, щоб дізнатися більше про робоче місце;

• ні в якому разі не подавай працедавцеві реквізитів свого банківського рахунку, перш ніж почнеш
•
•
•
•
•
•

працювати;
заплануй свою дорогу на співбесіду і назад;
повідом когось, де Ти ідеш/їдеш і коли Ти повинен/на повернутись, так що про всяк випадок, хтось міг
зареагувати;
якщо в рамках роботи також пропонується проживання - обов’язково перевір житлові умови перед
прийняттям рішення про прийом на роботу; найкраще взяти когось зі собою;
переконайтеся, що співбесіда проходитиме в офісі або іншому непідозрілому громадському місці.
Ніколи не згоджуйся на розмову в приватній квартирі, ані тим більше в Твоєму домі!
не розмовляй про приватні справи, які не є пов’язані з роботою;
не згоджуйся на те, щоб Тебе відвела додому особа, яка проводить співбесіду.

ПРОФЕСІЙНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Професійна консультація - це послуга ринку праці, що здійснюється повітовими Центрами зайнятості та
центрами інформації та планування кар’єри, що працюють при обласних центрах зайнятості. Професійна
консультація полягає на наданні допомоги співробітником центру зайнятості в рішенні професійних проблем людей, які шукають такої допомоги.
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ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЬ ПОСЛУГАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ?

Послуги професійної консультації доступні як для зареєстрованих у повітових центрах зайнятості, так і (в
меншій мірі) для незареєстрованих і працедавців та їх співробітників.
В рамках професійної консультації ви можете отримати допомогу щодо:
• вибору або зміни кар’єри,
• планування професійної кар’єри,
• підвищення професійних кваліфікацій,
• визначення своїх вмінь і інтересів,
• плану професійного розвитку.

ПОСЕРЕДНИЦТВО З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Посередництво з працевлаштування є однією з основних послуг на ринку праці, здійснюється повітовим і
обласним центром з працевлаштування на користь шукачів праці та роботодавців.
Якщо шукаєш роботу, можеш отримати інформацію про вакантні робочі місця, організовані біржі праці і
ярмарки вакансій.
Якщо Ти роботодавець, можеш звернутися за допомогою в центр в пошуках працівників. В рамках допомоги
отримаєш підтримку в підготовці пропозиції праці, а також її поширення, відборі відповідних кандидатів, які
потім будуть направлені до Тебе на співбесіду.

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЬ ПОСЕРЕДНИЦТВОМ ПРАЦІ?

Кожна людина, бо ця послуга передбачена для зареєстрованих і незареєстрованих в повітовому центрі зайнятості, в якості безробітних або тих, хто шукає роботу, в тому числі громадян Європейської Економічної Зони,
польських роботодавців та роботодавців з країн-членів Європейського союзу, країн Європейської Економічної
Зони, що не входять в Європейський Союз та інших країн, якщо на підставі договорів, укладених між цими
країнами з Європейським Співтовариством і його державами-членами, громадяни цих країн можуть скористатись свободою пересування людей.

! щі є безкоштовним – якщо хтось вимагатиме від Тебе гроші за пропозицію праці або
АЙ
ЯТ
М’
ПА
Поль
в
праці
Посередництво
за контакт з роботодавцем, то це порушення закону.
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БЮРО КАР’ЄР УНІВЕРСИТЕТУ МАРІЇ КЮРІ-СКЛОДОВСЬКОЇ

http://www.umcs.pl/pl/kontakt-do-biura-karierumcs,5863.htm

БЮРО КАР’ЄР ПРИРОДНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ

http://biurokarier.up.lublin.pl/kontakt

ИвІ
ВАЖЛ
КОНТАктИ

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ В ЛЮБЛІНІ

вул. Обивательська 4
81 463 53 00
www.wup.lublin.pl
Години обслуги інтересантів: 7:30 - 15:30

МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ В ЛЮБЛІНІ

БЮРО КАР’ЄР ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

http://www.pollub.pl/pl/studenci/biuro-karier/kontakt

БЮРО КАР’ЄР КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛЮБЛІНСЬКОГО
https://www.kul.pl/kontakt,11969.html

вул. Нєцала 14
48 81 466 52 00
www.mup.lublin.pl
Години обслуги інтересантів: 7:45 - 15:00

ПОВІТОВИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ В ЛЮБЛІНІ

БЮРО КАР’ЄР МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

https://www.umlub.pl/uczelnia/strukturaorganizacyjna/szczegoly,263.html

БЮРО КАР’ЄР ВИЩОЇ ШКОЛИ ПІДПРИЄМНИЦТВА І АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Мелгєвська 11c
81 745-18-15
www.puplublin.pl
Години обслуги інтересантів: 8:00- 14:00

http://www.wspa.pl/student/biuro_karier/

БЮРО КАР’ЄР ВИЩОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ І ІННОВАЦІЙ

http://biurokarier.wsei.lublin.pl/index.php/pl/kontakt/
dane-teleadresowe
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ПолЬщі
ГоспОдарСькА ДіялЬнІсть у

(джерЕло: migrant.INfo.pl
)

Деякі іноземці можуть заснувати та вести господарську діяльність на такій самій основі як і громадяни Польщі. Це означає, що вони можуть розпочати та вести будь-яку дозволену польським законодавством форму
господарської діяльності. До групи цих іноземців відносяться мігранти, які отримали в Польщі:
• дозвіл на постійне перебування;
• дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;
• дозвіл на тимчасове проживання, наданий членові родини іноземця з метою возз’єднання родини - хто
вважається членом сім’ї;
• дозвіл на тимчасове проживання, наданий на основі дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС, наданого іншою, ніж Польща державою –членом ЄС, якщо така особа обґрунтує своє проживання у Польщі;
• дозвіл на тимчасове проживання, наданий членові родини іноземця, який має дозвіл на перебування
довгострокового резидента ЄС, наданий іншою, ніж Польща державою, і який обґрунтує своє проживання у Польщі, якщо такий член сім’ї перебував з іноземцем в іншій державі, яка входить до складу
ЄС, і хоче разом з ним перебувати у Польщі;
• дозвіл на тимчасове проживання, наданий з метою вступу або продовження навчання на денній формі
навчання у вузі або на денній формі докторантури у Польщі;
• дозвіл на тимчасове проживання і перебувають у шлюбі з громадянином Польщі, який проживає у
Польщі (подружжя польських громадян мають право вести господарську діяльність, яке виникає в
результаті шлюбу, якщо основою на їх перебування є дозвіл на проживання на визначений час);
• статус біженця;
• додатковий захист;
• згоду на толероване перебування;
• тимчасовий захист;
• дійсну Карту поляка.
Інші іноземці, які не були згадані вище, (наприклад, ті, що перебувають у Польщі на основі візи, чи також
ті, хто залишається за кордоном, а реєстрація господарської діяльності не вимагає їх фізичної присутності в
Польщі), можуть заснувати та вести господарську діяльність тільки у формі:
• командитного товариства
• акціонерно-командитного товариства
• товариства з обмеженою відповідальністю
• акціонерного товариства.
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Корисно знати: Особи, які зацікавлені у веденні господарської діяльності в Польщі можуть зв’язатися з Польським агентством розвитку підприємництва (PARP), яке пропонує навчання для підприємців і організовує
післядипломне навчання в галузі підприємництва. Підтримку в закладанні господарської діяльності пропонують також Центри Зайнятості згідно з місцем проживання.

Торгівля Людьми
Коли оголошення про працю може бути шахрайством?

1. ЗАРПЛАТА

Якщо хтось пропонує більш високу зарплату, ніж у інших роботодавців. Відповідаючи на оголошення, проглянь середній рівень оплати для аналогічних позицій.

2. КВАЛІФІКАЦІЇ

Якщо хтось пропонує добре оплачувану роботу і не вимагає жодних кваліфікацій або досвіду, можеш перевірити, які навички необхідні в аналогічній роботі.

3. ЗНАННЯ МОВИ

Якщо хтось пропонує працю за кордоном і не вимагає навіть базових знань мови цієї країни, в якій робота
повинна бути виконана, будь обережний з відповіддю на таке оголошення.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ВИЇЗДУ
1. Знайди якомога більше інформації

Завжди намагайся дізнатися якомога більше про роботодавця, агентство з працевлаштування або людей,
котрі опублікували оголошення, що Тебе зацікавило, або котрі пропонують Тобі привабливу працю.
Спробуй пошукати відгуки в інтернеті. Якщо ви можеш, попроси кого-небудь, хто знає мову країни, яку Ти
плануєш відвідуєте.
Якщо плануєш скористатись послугами агентства працевлаштування, переконайся, що це агентство працює
на законних підставах. Список зареєстрованих агентств зайнятості можна знайти тут: http://www.kraz.praca.
gov.pl/StronaGlowna.aspx.
Завжди дотримуватися принципу обмеженої довіри. Позитивні відгуки можуть бути додані шахраями, а
дуже приваблива пропозиція, що Тобі відповідає, може бути підступом, дуже хороші робочі умови можуть
змінитися після приїзду на місце.
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2. Домовся про контакт з родичами

Домовся з сім’єю або близькою Тобі людиною на регулярні контакти і попросити їх повідомити поліцію у разі
тривалої відсутності контакту.
Варто також встановити пароль. у випадку якщо щось погане трапиться, а прохання про допомогу було
неможливе.

3. Підготуйся до виїзду

Якщо можеш, зіскануй Свій паспорт або посвідчення особи і відправ його на свою електронну скриньку. У
разі втрати документів, доступ до копії може полегшити і прискорити оформлення документів.
Дізнайся, де Ти можеш отримати допомогу в країні, до якої Ти їдеш. Запиши адреси і номери телефонів організацій підтримки і польського консульства на аркуші, який може бути завжди при Тобі. Пам’ятай, що всюди
в ЄС можеш скористатись номером екстрених служб - 112.
Якщо це можливо, візьми зі собою гроші, потрібні на випадок повернення.

22 628 99 99
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8. Соціальна допомога

Проживаючи в Польщі, в залежності від того, чи Ти працівник, чи студент, або маєш інший статус, можеш
скористатись декількома джерелами підтримки.

СоціальнА допОмОга
прислуговує, у випадку:
• нещасного випадку студента або, нещасного випадку безпосереднього члена сім’ї (батько, брат, чоловік, дитина студента) або близького члена сім’ї;
• раптової недуги студента або безпосереднього члена сім’ї студента;
• стихійного лиха, зокрема повені, урагану, граду, сильного дощу, землетрусу, осідання ґрунту, снігової
лавини, тиски снігу або льоду чи морозу;
• надзвичайних ситуацій, що призводять до повного сирітства студента;
• надзвичайних ситуацій, таких як пожежа, удар блискавки, вибух;
• надзвичайних ситуацій, такі як аварія або падіння літака;
• затоплення водою або іншою рідиною;
• подій, як падіння дерев, щогл, кранів, труб або інших споруд; катастрофи на будівництві;
• подій, як грабіж, розбій, навмисне пошкодження майна, вандалізм, розкрадання майна вагомої вартості.

!
АЙ
ЯТ
М’
ПА
двічі на навчальний рік, якщо
Ти можеш подавати заяву про допомогу (у випадку студента)
від першої події минуло щонайменше півроку, в тому числі

при народженні дитини.

Стипендія мІНІстра
Стипендію міністра можна отримати за видатні досягнення:
• наукові
• пов’язані з мистецтвом (на мистецьких факультетах)
• в спорті.
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Ти можеш подавати заяву не раніше, ніж після завершення першого курсу навчання.
Умови для отримання стипендії:
• авторство або співавторство наукових публікацій в наукових журналах,
• участь в науково-дослідних проектах реалізованих в університеті,
• участь в науково-дослідних проектах, реалізованих в університеті у співпраці з іншими університетами та науковими установами, в тому числі іноземних,
• авторство або співавторство винаходу, моделі (прототипу), промислового зразка,
• власні доповіді представлені самостійно на наукових конференціях,
• нагороди, отримані в змаганнях міжнародного масштабу,
• участь у громадському житті, практики, стажування, волонтерська робота.

иПендії
Де шукати інформацІю пРо ст
і соцІальну допОмОгу в наВчАльНих заклАдАх?
ВИЩА ШКОЛА ПІДПРИЄМНИЦТВА І АДМІНІСТРАЦІЇ

http://www.wspa.pl/student/e_dziekanat/stypendia/

УНІВЕРСИТЕТ МАРІЇ КЮРІ - СКЛОДОВСЬКОЇ

http://www.umcs.pl/pl/stypendium-socjalne.htm

ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ І ІННОВАЦІЙ

http://www.wsei.lublin.pl/student/pomoc-materialnadla-studentow/stypendia-aktualnosci/news-pomocmaterialna-dla-studentow-wsei-zasady-przyznawania

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

http://www.up.lublin.pl/pomoc-materialna

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/
szczegoly,34.html

ЛЮБЕЛЬСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

ВИЩА ШКОЛА СУСПІЛЬНО-ПРИРОДНИЧИХ НАУК ІМЕНІ ВІНЦЕНТЕГО ПОЛЯ

http://www.pollub.pl/pl/studenci/pomoc-materialna
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http://wssp.edu.pl/student/pomoc-materialna/

мОгу
Тут можеш звЕрнутись по дОПО
пов’язану З проживанНям В ЛюблінІ:
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ РОДИНІ

вул. Ґродзка 7, 20-112 Люблін
Робочі години: 7.30-15.30

МОНІКА БУДКА - ВІДДІЛ ДО СПРАВ БУДИНКІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ І ДОПОМОГИ ІНОЗЕМЦЯМ
електронна адреса: kru@mopr.lublin.pl

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ МЕШКАНЦЯМ МІСТА ЛЮБЛІН

вул. Вєнявська 14, tel. +48 81 466 1009
електронна адреса: cudzoziemcy@lublin.eu
понеділок, вівторок від 7.45 до 16.45, середа, четвер, п’ятниця від 7.45 до 15.15

ВАДИМ ГЕРКО – ЦЕНТР ОБСЛУГИ ІНОЗЕМЦІВ

електронна адреса: vadim.gerko@lublin.eu

ФОНД ІНСТИТУТ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
вул. Шопена 14

ЮЛІАН ГОФМАН – БЕЗКОШТОВНІ ЮРИДИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ
електронна адреса: yhofman@panstwoprawa.org

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ ЗУСТРІЧЕЙ - ФУНДАЦІЯ НОВИЙ СТАВ
вул. Пшеходня 4, II поверх
tel. 081 534 61 91
електронна адреса: eds@eds-fundacja.pl
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ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСТВА В ЛЮБЛІНІ

Офіс
працює віл понеділка по п’ятницю в годинах 10.00-18.00
вул. Єзуїцька 4 (I поверх), 20-213 Люблін
тел. +48 (081) 53426525
Конференцій зал - вул. Ґлембока 17
електронна адреса: lublin@wolontariat.org.pl

ТОВАРИСТВО ХОМО ФАБЕР

Офіс
вул. Бурсакі 12 (Вища Школа Підприємництва і Адміністрації), 0 поверх - партер, кім. 024
Просимо заздалегідь домовлятись про зустріч
електронна адреса: info@hf.org.pl

ФУНДАЦІЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ПОГРАНИЧЧЯ

Алея Варшавська 71
тел: 81 7469399
електронна адреса: s_batruch@poczta.onet.pl
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9. Дозвілля

Люблін це місто з багатим культурним життям, тут відбуваються численні театральні і музичні фестивалі.
Любителі спорту і фізичної активності також знайдуть щось для себе, завдяки добре розвиненій спортивній
інфраструктурі. У Любліні діють неурядові організації, а також групу представників національних меншин,
які створюють можливість мешканцям міста долучитись до громадської активності.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦтВО
До найбільш важливих культурних інституцій Любліна відносяться:
• Центр Культури в Любліні - широка пропозиція культурних заходів, м. ін. концерти, покази кіно,
театральні спектаклі; спортивні заняття для дітей, різновид недорогих та безкоштовних подій. В Центрі
Культури знаходяться Біла Галерея, Ревіри - Майстерня Мистецтва залученого в Суспільство, Люблінський Театр Танцю, Осередок Міжкультурних Творчих Ініціатив «Роздрожа» (Роздоріжжя), Кінотеатр
Проект, Сцена Прапрем’єр “Інвітро”, neTTheatre, Театр Провізоріум. В Центрі Культури знаходиться
також філія бібліотеки ім. Г. Лопацінськєго, Шклярня (Оранжерея) - кав’ярня і книгарня, влітку можна
відпочити у винятковому Віридажі (внутрішньому подвір’ї Центру Культури). Адрес: вул. Пеовякув 12,
Люблін, сайт: http://ck.lublin.pl/pl/ (версія польська і англійська);
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• Центр Зустрічі Культур - найсучасніша і найбільша культурна інституція в Любліні, що організує те-

•
•

•
•
•
•

атральні спектаклі і опери, балетні виступи, концерти, виставки, покази фільмів; підтримує і реалізує
заходи на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях. В будинку Центру Зустрічі Культур в
Любліні реалізуються ініціативи, котрі сприяють участі в культурі, серед них: Континенти - Фестиваль
Подорожі і Репортажу, Фестиваль Сценографії і Костюмів, Галерея Brain Damage, Люблінські Дні Модерну, сайт: www.spotkaniakultur.com (польська і англійська версія);
Театр Стари (Театр Старий) - театральні вистави, покази фільмів, дебати на тему культури і мистецтва
у відреставрованому будинку найстарішого театру в Любліні. Адрес: вул. Єзуїцька 18, Люблін, сайт
www: http://teatrstary.eu (версія польська, англійська і українська);
Варштати Культури (Майстерня культури) - організатори найбільших фестивалів Любліна (всі безкоштовні!), серед яких фестиваль Інші звуки Art’n’Music фестиваль, Карнавал Вуличного Мистецтва,
Ягеллонський Ярмарок, і багато цілорічних ініціатив, наприклад, Люб Дизайн чи Дільниці Культури.
Адреса: вул. Ґродська 5а, Люблін, сайт: http://www.warsztatykultury.pl (польською, англійською та
українською мовами);
Брама Ґродська Театр НН - вистави, історія жидівського Любліна, театральні спектаклі, підземна траса
Любліна, Дім Слів. Адрес: вул. Ґродська 21, сайт www: http://teatrnn.pl (версія польська і англійська);
Галерея Лабіринт - сучасне мистецтво, майстер-класи, заняття для дітей. Адрес: вул. Попєлушки 5,
сайт: www: http://labirynt.com (версія польська і англійська);
Akademickie Centrum Kultury “Chatka Żaka” - studenckie centrum kultury, pokazy filmów, koncerty,
kawiarnia, siedziba m.in. Radia Centrum i Inkubatora Medialno-Artystycznego. Adres: Radziszewskiego 16,
strona www: http://ack.lublin.pl (polska wersja).
Академічний Культурний Центр «Хатка Жaка» - студентський центр культури, кінопоказів, концертів,
кафе, в тому числі офіс Радіо Центр і Медіа - художнього Інкубатора. Адреса: вул. Радзішевського 16,
сайт: http://ack.lublin.pl (польська версія).
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НАЙБІЛЬШІ КУльТУРНІ ЗАХОДИ:

• Ягеллонський Ярмарок - серпень, фестиваль традиційної культури, музики, художнього ремесла, мож•
•
•
•
•

ливість виставки власних виробів чи витворів мистецтва для творців, митців, рукодільників. http://
jarmarkjagiellonski.pl.
Карнавал Вуличного Мистецтва - липень, фестиваль театрального мистецтва і сучасного циркового
мистецтва, сайт: www: http://sztukmistrze.eu.
Ніч Культури - червень, це винятковий і неповторний захід, званий культурною кумуляцією енергії
міста. Це ніч, коли мешканки і мешканці Любліна виходять на вулиці міста, щоб стати учасниками
незабутніх подій і ініціатив, сайт: www: http://nockultury.pl (версія польська і англійська).
Інші звуки Art’n’Music фестиваль - липень, музичний фестиваль, під час котрого представляються найцікавіші і найоригінальніші музичні жанри з усього світу, сайт: www: http://www.innebrzmienia.eu.
Театральні Конфронтації - жовтень, міжнародний театральний фестиваль, сайт: www: http://
konfrontacje.pl.
Європейський Фестиваль Смаку - вересень, кулінарний фестиваль страв з різних куточків світу, багато
супутніх заходів, наприклад, концерти, сайт: www: http://europejskifestiwalsmaku.pl.

Крім цього, в Любліні працюють дільничні будинки культури (ДБК) (нижче перелік найбільших з них):
• ДБК Венглін, адрес: вул. Юдима 2a, сайт: www: http://ddkweglin.pl (польська версія);
• ДБК Чуби Полудньове (Чуби Південні), адрес: вул. Вижинна 16, сайт: www: http://ddkczubypoludniowe.
pl (польська версія);
• ДБК житлового кооперативу “Чехув”, адрес: вул. Кєпури 5a, сайт: www: http://ddk-sm-czechow.blogspot.
com (польська версія);
• ДБК Броновіце, вул. Краньцова 106, сайт www: http://www.ddkbronowice.pl (польська версія);
• Дім Культури ЛСМ, адрес: вул. Валленрода 4a, сайт www: http://www.domkulturylsm.pl (польська версія)ю
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КІНОТЕАтРИ
У Любліні знаходяться мультиплекси, орієнтовані в першу чергу на популярні фільми, а також кінотеатри,
які показують менш відомі фільми. Мультиплекси розташовані в великих торгових центрах (Олімп, Плаза,
Фелісіті). Кіностудії - це Кіно Байка (вул. Радзішевськєго 16) і Хатка Жака (вул. Радзішевськєго 8).
Більшість з вищезазначених установ культури має кінозали, де організовуються кінопокази. Влітку ви можете скористатися безкоштовною пропозицією кінотеатру під відкритим небом в колишній броварні пива
Перла (Кіно Перла, вул. Бернардинська 15, початок в червні).

ТЕАтРИ
Окрім вище згаданого Театру Старого, в Любліні варто відвідати Театр ім. Юліуша Остерви (вулю Нарутовіча
17), а також ознайомитись з репертуаром Пластичної Сцени Католицького Університету Любельського Лєшка
Мондзіка (Алеї Рацлавіцкі 14). Для любителів театру незабутньою подією стане візит в Осередку Театральних
Практик в Ґардзєніцах, віддалених дещо від Любліна (спектаклі також англійською мовою, більше інформації на сайті: www: http://gardzienice.org - версія польська і англійська).

БІБЛіОТЕКИ
Міська публічна бібліотека ім. Гієроніма Лопатинського в Любліні має 39 філій. Адреси філій знайдеш ща
посиланням:
http://www.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=201.
Для того, щоб скористатись послугами бібліотеки, необхідно оформити бібліотечну картку (читацький квиток) у відповідній філії. Головний офіс бібліотеки знаходиться на вулиці Нарутовіча 4. Крім того, в Любліні
можна скористатись фондом наукової літератури академічних бібліотек. З фондів бібліотек Католицького
Університету Люблінського (вул. Шопена 27), Університету Марії Кюрі-Склодовської (вул. Радзішевського 11)
або Природничого Університету (вул. Академіцка 15) користати на місці (в читальному залі) може будь-яка
людина. Позичити книги додому можуть співробітники, студенти, аспіранти, а в деяких випадках, випускники різних вузів.
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МУЗЕЇ
• Державний Музей в Майданеку - заснований в 1944 році на місці колишнього нацистського концтабо-

ру, музей можна відвідати самостійно або з гідом (польською, англійською, французькою, німецькою,
італійською, українською, іспанською та російською мовами). Адреса: Дрога Менченнікув Майданка
67, сайт: http://www.majdanek.eu/pl (польський і англійська версія).
• Люблінський Музей - знаходиться в Замку, філії Музею знаходяться в різних частинах міста (наприклад, Дворець Вінцента Поля на вулиці Каліновщизна 13). У 2016 році Музей відзначає 110-річчя
свого існування. Багата колекція малярства, нумізматичних колекцій, археологічна виставка з давньої
історії Любліна та околиці, тимчасові виставки, можливість екскурсії в історичну Каплицю. Святої
Трійці з русько-візантійськими фресками (за попереднім замовленням). Адреса: вул. Замкова 9, сайт:
http://www.muzeumlubelskie.pl/.
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• Музей Люблінського Села - розташований в долині річки Чехувка, є одним з найбільших музеїв під

відкритим небом (етнографічних) в Польщі. Представляє багату колекцію архітектури та експонатів,
культивує пам’ять про колишнє життя в сільській місцевості та в дворах і містечках. Можливість
організації різних заходів. Адреса: Алея Варшавська 96, сайт: http://skansen.lublin.pl/pl/ (польська та
англійська версія).

СПОРТ
• Люблін має багату спортивну інфраструктуру. Любителі футболу, тенісу або баскетболу можуть

скористатися т. зв. орликами- спортивними полями при школах. З орликів можна користати безкоштовно після попереднього бронювання. Адреси орликів за посиланням: http://www.lublin.eu/sport/
orliki/boiska-orlik-w-lublinie/ (натисніть на вибраному об’єкті - появиться детальна інформація та номер
телефону).

• Люблінські університети також мають свої власні спортивні об’єкти. Ними можуть користуватись не

тільки студенти даних вищих навчальних закладів, проте слід пам’ятати, що оплати за заняття для
інших користувачів дещо вищі.

• Центр Фізичної Культури Університету Марії Кюрі-Склодовської - басейн, спортзали, тренажерні зали,

велосипеди та ін. (вул. Лангєвіча 22);
Спортивно-рекреаційний Центр Природничого Університету - басейн, скалодром, тренажерний зал,
зорганізовані заняття спортом (вул. Ґлембока 31).

• Крім цього, в Любліні знаходиться багато тренажерних залів і фітнес-клубів.
• У Любліні є аквапарк Аква Люблін (великий вибір атракціонів для дітей, зона саун - Алеї Зиґмунтов-

ські 4, взимку також каток АйсМанія біля будинку Аква Люблін), стадіон Арена Люблін, де ви можете
дивитися матчі спортивної ліги (вул. Стадіонова 1). Гравці-аматори можуть приєднатися до аматорської
футбольної ліги (http://www.lublin.extraliga.pl - польська версія).

• Для любителів відпочинку на свіжому повітрі привабливою пропозицією буде прогулянка біля

Зембожицького Водосховища. Ви можете доїхати туди велосипедною доріжкою, що веде з центру
міста вздовж річки Бистриця або автобусом (наприклад, лінія 37 до зупинки «Жеґлярська»). У літні до
атракцій входить також Комплекс басейнів та відпочинку «Слонечни Вроткув» (басейни, водні гірки,
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водні майданчики, атракції для дітей, байдарки, катамарани і т.д.). Крім цього, на березі Водосховища
є канатний парк, дитячий майданчик, міні-гольф, підйомник вейкбординг, прокат вітрильників, байдарок і водних велосипедів.
• У Любліні є також Скейт Парк 1-й поверх (Дрога Менченнікув Майданка 6а), а влітку на площі Леха

Качинського відбуваються заняття та покази в рамках Центрального Майданчику (стріт воркаут, слеклайн, паркур, скейт-парк і інші).

• У Любліні на початку травня проводиться Любельський Марафон на класичній дистанції 42,195 м.

Організатор - Фонд Розвитку Спорту у співпраці з Люблінським Біговим Товариством. Протягом року
відбуваються пробіги на коротших дистанціях, в тому числі найпопулярніший цикл Чтери Дизи до
Маратону - серія забігів на 10 км.
http://www.maraton.lublin.eu

• У Любліні діяльність веде Товариство Любельський Марафон, котре організовує нетипові пробіги на

середніх дистанціях. А в ярах під Любліном один раз на рік, відбувається захід під назвою Бєґ Шляк
Трафі - трейл-пробіги на дистанціях: 7 км, 21 км і 57 км.
http://www.biegszlaktrafi.pl
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10. Додаток

и, свята
важлиВі дАтИ І Термін
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 січня - Новий Рік, вихідний день
6 січня - Богоявлення, вихідний день
14 лютого - День святого Валентина,
Березень / квітень - Великодні свята, вихідний день
остання неділя березня - зміна часу з зимового на літній
1 травня - День праці, вихідний день
3 травня - День Конституції 3 травня, вихідний день
15 травня - Зелені Свята, вихідний день
26 травня - День матері
23 червня - День батька
24 червня - кінець навчального року, початок канікул
15 серпня - Успіння Пресвятої Діви Марії, вихідний день
1 вересня - початок шкільного навчального року
1 жовтня - початок академічного навчального року
14 жовтня - День вчителя
Остання неділя жовтня - зміна часу з літнього на зимовий
1 листопада - День Всіх Святих, вихідний день
2 листопада - День Померлих
11 листопада - День Незалежності, вихідний день
6 грудня - Святого Миколая
24 грудня - Святвечір
25 грудня - Перший день Різдва Христового, вихідний день
26 грудня - Другий день Різдва Христового, вихідний день

нів:
Важливі номери тЕлЕфо
Екстрений номер телефону 112
Поліція 997
Медична допомога 999
Пожежна служба 998

Муніципальна Поліція 986
Газова аварійна служба 992
Енергетична аварійна служба 991
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