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Od 11 czerwca br. obywate-
le Ukrainy mogą swobodnie 
podróżować do krajów UE 
bez wizy, jeśli:

• mają ważny paszport biome-
tryczny,

• mogą uzasadnić cel i przed-
stawić warunki planowanego 
pobytu,

• dysponują wymaganymi środ-
kami finansowymi,

• posiadają ubezpieczenie.

Prawo do pracy

Obywatele Ukrainy przekraczają-
cy granicę w ruchu bezwizowym 
będą mogli wykonywać pracę na 
terytorium Polski przez 90 dni 

od daty wjazdu, jeśli posiadają 
jeden z dokumentów uprawnia-
jących do podjęcia zatrudnienia:

• oświadczenie o zamiarze po-
wierzenia wykonywania pracy,

• zezwolenie na pracę.

Wymagania finansowe

Przekraczając granicę z UE i Stre-
fę Schengen w ramach ruchu 
bezwizowego, obywatele Ukra-
iny muszą posiadać środki na 
utrzymanie się w kraju, do które-
go podróżują. Minimalna kwota 
na dzień pobytu różni się w za-
leżności od kraju docelowego.

З 11 червня громадяни 
України можуть вільно 
подорожувати до країн ЄС 
без візи. Що потрібно пред-
ставити на кордоні:

• дійсний біометричний 
паспорт,

• необхідну суму коштів,
• дійсне страхування,
• обґрунтування мети і умов 

перебування закордоном.

Право працювати

Громадяни України, які пе-
ретинають кордон в рамках 
безвізу, можуть працювати на 
території Польщі упродовж 
90 днів від дати в’їзду. Підста-

вою для працевлаштування 
є наявність у громадянина 
України:

• запрошення від праце-
давця (oświadczenia),

• дозв іл на робот у (в ід  
Воєводи).

Фінансові вимоги

При перетині кордону з ЄС 
і зоною Шенген в рамках 
безвізу громадяни України 
повинні мати при собі кошти, 
щоб утриматися в країні, до 
якої подорожують. Мінімаль-
на сума на день перебування 
залежно від країни, до якої 
подорожуємо.

Wizy dla obywateli Ukrainy zniesione!
Безвіз для України діє!

UWAGA!
Bez niezbędnych dokumentów zatrudnienie będzie traktowane jako nielegalne.  

Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca pracodawcy grozi  
kara grzywny, a pracownikowi – deportacja.

УВАГА!
Без необхідних документів працевлаштування вважатиметься нелегальним. 
За нелегальне працевлаштування іноземця працедавцеві загрожує штраф, 

а працівникові – депортація.

WĘGRY / УГОРЩИНА
3€

HOLANDIA / НІДЕРЛАНДИ
34€

LITWA / ЛИТВА 
40€

CZECHY / ЧЕХІЯ
40€ (do 30 dni / до 30 днів)

NIEMCY / НІМЕЧЧИНА 
45€

SZWECJA / ШВЕЦІЯ 
47€

GRECJA / ГРЕЦІЯ 
50€, 300€ (na 5 dni / на 5 днів)

SŁOWACJA / СЛОВАЧЧИНА
56€

POLSKA / ПОЛЬЩА
100 zł (do 3 dni / перебування понад 3 дні) 
300 zł (powyżej 3 dni / перебування до 3 днів)
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Zmiana zasad zatrudniania pracowników 
tymczasowych
Зміна правил працевлаштування тимчасових працівників

Zawsze możesz skontaktować się z nami, by zapytać o szczegóły 
oraz rozwiać wątpliwości. 10 oddziałów Strefy Job w Polsce  
to 10 zgranych zespołów, na pomoc których mogą liczyć nasi  

pracownicy oraz klienci.

Залишаймося на зв’язку! Ти завжди можеш звернутися до нас  
з запитаннями. 10 відділів Strefa Job у Польщі – це 10 злагодже-
них команд, на підтримку яких можуть розраховувати наші 

працівники та клієнти.
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1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany 
w ustawie o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych oraz ustawie o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, która reguluje m.in. zatrudnianie 
cudzoziemców w Polsce. Po nowelizacji, 
agencji pracy tymczasowej (APT) przy-
bywa obowiązków względem pracowni-
ków tymczasowych (PT).

Obowiązki informacyjne

APT papierowo lub elektronicznie, w ciągu  
7 dni od zawarcia umowy o pracę powinna 
podać PT dane kontaktowe agencji – adres, 
numer telefonu, e-mail oraz dni i godziny 
pracy biura, w których możliwy jest kon-

takt pracownika z przedstawicielem agencji. 
Przed zawarciem umowy o pracę APT powin-
na na piśmie poinformować PT o uzgodnie-
niach między agencją a pracodawcą-użyt-
kownikiem.

Czas ma znaczenie, czyli co 
musisz wiedzieć o okresach 
zatrudnienia

APT może skierować pracownika/zlecenio-
biorcę do pracy na rzecz danego praco-
dawcy-użytkownika na maks. 18 miesięcy 
w ciągu kolejnych 36 miesięcy (bez względu 
na formę umowy – o pracę/cywilnoprawną 
– okresy ulegają sumowaniu!). Pracodawca-
-użytkownik może korzystać z pracy danej 
osoby maks. 18 miesięcy w ciągu kolejnych 
36 miesięcy (bez względu na formę umowy, 

okresy ulegają sumowaniu; bez względu na 
to, z jakiej APT pracownik jest kierowany!). 
Na APT ciąży obowiązek ustalenia łącznych 
okresów wykonywania pracy przez daną 
osobę na rzecz danego pracodawcy-użyt-
kownika. Wszystkie powyższe okresy liczą się 
od nowa od dnia wejścia w życie nowelizacji 
ustawy – 1 czerwca 2017 r.

Obowiązki związane 
z zatrudnianiem  
cudzoziemców

APT przed zawarciem umowy ma obowią-
zek poinformować cudzoziemca w formie 
pisemnej o zasadach wjazdu i pobytu na te-
rytorium RP oraz przedstawić treść umowy 
w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.

1 червня 2017 р. ввійшли в дію змі-
ни до Закону про працевлаштування 
тимчасових працівників та Закону 
про промоцію працевлаштування та 
інституції ринку праці, який регулює 
працевлаштування іноземців в Поль-
щі. Після запровадження змін Аген-
ціям тимчасового працевлаштування 
(АТП) додаються нові обов’язки сто-
совно тимчасових працівників (ТП).

Інформаційні обов’язки

АТП в паперовій чи електронній формі 
впродовж 7 днів від дати підписання до-
говору про роботу повинна представити 
ТП контактні дані агенції – адресу, номер 

телефону, e-mail, а також графік роботи 
офісу щоб працівник зміг сконтактуватися 
з агенцією. Перед підписанням договору 
про роботу АТП повинна письмово поін-
формувати ТП про досягнуті між агенцією 
і працедавцем узгодження.

Час має значення, або що 
потрібно знати про терміни 
працевлаштування 

АТП може керувати працівника/виконав-
ця до виконання роботи для конкретного 
працедавця користувача на максимально 
18 місяців упродовж наступних 36 місяців 
(незважаючи на форму договору, ці тер-
міни додаються). Працедавець користу-
вач може співпрацювати з конкретним 
працівником максимально 18 місяців 

упродовж наступних 36 місяців (незважа-
ючи на те, яка агенція керує працівника!). 
АТП зобов’язана підрахувати загальні 
періоди виконання роботи працівником 
для конкретного працедавця. Усі терміни 
працевлаштування рахуються від початку, 
з дня новелізації Закону – 1 червня 2017 р.

Обов’язки пов’язані  
з працевлаштуванням 
іноземців

Перед підписанням договору АТП зо-
бов’язана письмово поінформувтаи іно-
земця про правила в’їзду та перебування 
на території Польщі, а також представити 
договір зрозумілою для іноземця мовою.

Wejdź na naszą nową stronę www.strefajob.com.ua i poznaj nas bliżej! 

Заходь на strefajob.com.ua і дізнайся більше!



By dotrzeć na Ukrainę, 
nie trzeba spędzać 
wielu godzin w auto-

karach. Połączenia z Ukrainą uła-
twią nowe bezpośrednie loty ofero-
wane przez Wizzair z Warszawy, 
Poznania i Lublina. Wizzair ma już 
w siatce połączeń loty na Ukrainę 
z trzech innych polskich miast – Ka-
towic, Gdańska i Wrocławia. Ceny 
lotów – od 89 zł za bilet z Lublina 
i od 109 zł za bilet z Poznania. Wy-
szukiwarka lotów dostępna jest na 
book.wizzair.com oraz skyscanner.pl. 
Więcej informacji o połączeniach 
z Ukrainą znajdziecie na wizzair.
com. Od 26 czerwca firma LOT 

wprowadziła również bezpośrednie 
połączenie lotnicze na linii Poznań 
– Lwów. 

Możemy skorzystać 
także z nowego po-
łączenia Kolei Ukraiń-

skich na linii Kovel – Chełm.  
To już drugi pociąg z Ukrainy do 
Polski. Od grudnia 2016 funkcjo-
nuje połączenie Kijów – Lwów – 
Przemyśl, które cieszy się dużym 
zainteresowaniem. A już 1 sierp-
nia powinien ruszyć pociąg do 
Krakowa!

Щоб поїхати в Укра-
їну, не потрібно 
проводити довгих 

годин в автобусі. Зекономити 
час допоможуть нові безпосе-
редні авіарейси, які пропонує 
фірма Wizzair з Варшави, По-
знані і Любліна. Wizzair вже має 
авіаз’єднання з Україною з Ка-
товіц, Гданьська і Вроцлава. 
Ціни перельотів – від 89 зл. за 
квиток з Любліна і до 109 зл. за 
квиток з Познані. Відшукати аві-
арейси можна на skyscanner.pl. 
Більше інформації на сайті 
wizzair.com. Від 26 червня без-
посереднє авіаз’єднання на лінії 

Познань – Львів запровадила 
фірма LOT.

Також можна скори-
статися послугами 
Укрзалізниці та по-

дорожувати потягом Ковель–
Хелм. Це вже другий потяг  
з України до Польщі. Від грудня 
2016 діє з’єднання Київ – Львів 
– Перемишль, яке від перших 
днів набуло популярності.  
А вже з 1 серпня рушає потяг до 
Кракова!

Jeśli jesteś zainteresowany, opowiedz krótko 
o naszej firmie, odpowiadając na pytanie: 

Co cenisz najbardziej 
w Strefie Job? 

Autorzy trzech najciekawszych wypowiedzi 
otrzymają od nas upominki, a ich opinie zo-
staną opublikowane w kolejnej edycji nasze-
go newslettera. Odpowiedź wyślij do końca 
sierpnia na adres jobnowiny@strefajob.pl 
Powodzenia!

Опиши коротко нашу фірму, відповідаючи 
на запитання: 

Що ти найбільше цінуєш 
в Strefa Job?

Автори трьох найцікавіших висловлю-
вань отримають від нас сувеніри. Самі 
відповіді ми опублікуємо в наступно-
му номері Job Nowiny l Новини. Над-
силайте свої відповіді на запитання на 
jobnowiny@strefajob.pl до кінця серпня.  
Успіхів!
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Ambasador Strefy Job poszukiwany!
Шукаємо представника Strefa Job!
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Podobne brzmienie – różne znaczenie
Подібне звучання – різне значення

Szybciej, wygodniej, taniej!
Швидше, комфортніше, дешевше!

Arbuz------------Гарбуз

Wódka-----------Вудка
(wędka)

(wódka)

(dynia)
(harbuz)

(krypta)
(sklep)Sklep-------------Склеп

Polska  vs.  UkrainaПольща Україна

(filiżanka)
(czaszka)   Czaszka---------   Чашка



Сопот – один з найпопулярніших ту-
ристичних курортних осередків Поль-
щі.  Разом з Гданськом і Гдинею, Сопот 
творить досконало скомуніковану по-
надмільйонну агломерацію, яку назива-
ють Труймястом. Розташування Сопоту 
– з одного боку лісисті моренові уз-
гір’я та Гелський півострів 
з другого – сприяє тому, 
що води вздовж пляжу 
Сопоту дещо тепліші за 
води інших місцевостей 
над Балтійським морем. 
60% міських територій 
це зелені зони, які разом  
з модерними віллами тво-

рять незабутню атмосферу. Безпереч-
но, найцікавішим для туристів є най-
довший в Європі мол  (511,5 м). Звідки 
можна попливти поромом на півострів 
Вестерплатте або ж до Гдині. Непода-
лік розашований давній Гранд Готель, 
а на відомій вулиці Монте Казино, яку 
ще називають Монтяк, туристів манить 
кривий будинок. Тут також багато пабів, 
ресторанів і галерей. Кажуть, в Сопоті 
ніколи не буває нудно.

Odessa to wielokulturowe, położone nad 
Morzem Czarnym, trzecie co do wielkości 
miasto w Ukrainie. Mieszkańców Odessy 
charakteryzuje miękka wymowa i uwiel-
bienie dla swojego miasta. A jest to mia-
sto z niepowtarzalną atmosferą i wieloma 
atrakcjami. Najlepiej rozpoznawalny symbol 

Odessy to ogromne Scho-
dy Potiomkinowskie. Szer-
sze u dołu, węższe u góry, 
mają 142 metry długości 
i granitowe 192 granitowe 
stopnie prowadzące z po-
łożonego w dole portu na 
reprezentacyjny bulwar 
Przymorski. Warto zoba-
czyć również dom przy 
ul. Deribasowskiej, który 
słynie z tego, że mieszkał 

w nim w czasie zesłania Adam Mickiewicz. 
Kolejnym godnym odwiedzenia punktem 
jest Teatr Opery i Baletu, uznawany za je-
den z najpiękniejszych obiektów tego typu 
na świecie. Nad samym morzem można od-
począć na jednej z podmiejskich plaż, np. 
słynnej Arkadii.
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Rozwiązanie językowej łamigłówki
Розв’язання мовної головоломки 

Ciekawostki  
tu i tam 
Цікавинки тут і там

Perła Morza Czarnego

Hasło brzmi:
DOBRA NOWINA

Przewodnik po Polsce otrzymuje Pan Yuriy Kirilenko. Gratulujemy!

ДОБРА НОВИНА
Путівник по Польщі отримує пан Юрій Кириленко. Вітаємо!

Знайшли роботу  
з нами? 
Приєднуйтеся до наших сторінок в соцме-
режах, поширюйте наші вакансій серед 
друзів і залишайтеся вкурсі найцікавіших 
подій!

Masz pytania lub uwagi? 
Napisz do nas!

Маєш запитання або 
зауваження? Напиши 
нам!
rzecznikcudzoziemcy@strefajob.pl
 Ми працюємо з 8.00 до 16.00.
Odwiedź naszą stronę:
Заходь на нашу сторінку: 
www.strefajob.com.ua

Strefa Job - Ukraina

Job Impulse Ukraina  
- Strefa Job

Liczba 
ludności

Polska Ukraina

Najwyższy 
szczyt

Najgłębsze 
jezioro

Najdłuższa 
rzeka

Średnia 
długość 

życia
71,2 lat77,3 lat

38,5
mln

Wisła
1047 km

Warszawa

Rysy
2499 m n.p.m.

Hańcza
108,5 m

42,6
mln

Dniepr
981 km

Hoverla
2061 m n.p.m.

Świtaź
58,6 m

Miasta 
milionowe

Kijów, 
Charków, 
Odessa

Сопот – літня столи-
ця над Балтійським 
морем


