Zawsze przydatne wiadomości / Тільки корисна інформація
Egzemplarz bezpłatny / Безкоштовний примірник

Polecaj i zarabiaj!

Не зволікай, заробляй!
Masz znajomych, którzy chcą podjąć pracę w Polsce? Poleć ich nam! W zamian oferujemy Ci nawet
250 zł/brutto za poleconego kandydata, który przepracuje u nas co najmniej miesiąc (168 godzin).

Akcja PIT 2017
wystartowała!
Byłeś zatrudniony przez Job
Impulse Polska Sp. z o.o. lub
Job Abroad Sp. z o.o. w okresie
12.2016-11.2017? Jeśli tak, na
początku lutego wysłany został
do Ciebie mailem PIT. Sprawdź
skrzynkę odbiorczą i pobierz dokument!

Акцію PIT 2017
розпочато!
Якщо ви працювали в Job
Impulse Polska Sp. z o.o. або
Job Abroad Sp. z o.o. в період
12.2016-11.2017 на ваш е-mail
вже надіслано PIT. Перевірте
свою пошту! Не чекаймо до
останнього дня. Розрахуймося
вчасно!
Податок від фізичних осіб сплачує кожен, хто отримує дохід,
наприклад, заробітну плату.
Сплачування і розрахунок з податків є обов’язковими в Польщі та виконується в Urzędzie
Skarbowym згідно з місцем проживання до 30.04 щороку.
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Poleconym kandydatom przedstawimy nasze aktualne oferty,
zarejestrujemy oświadczenie w celu
wyrobienia wizy. Zadbamy również o dokumenty na przedłużenie
pobytu i zatrudnienia w Polsce.
Regulamin programu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w naszych oddziałach oraz na
stronie strefajob.com.ua.
Nie zwlekaj, polecaj!

Порекомендуйте нам знайомих, які хотіли б працювати
в Польщі, а ми виплатимо
Вам премію! Можна отримати навіть 250 zł. brutto за рекомендованого кандидата,
який пропрацює у нас мін. 1
місяць (168 год.).
Рекомендованим кандидатам
ми представимо наші актуальні вакансії, зареєструємо для
них oświadczenie для отримання візи. Подбаємо також про
документи для продовження
перебування і роботи в Польщі.
Правила програми рекомендацій і рекомендаційна анкета
доступні в наших відділах і на
сайті www.strefajob.com.ua
Приєднуйтесь!

Umowa
tymczasowa to
umowa o pracę

Трудовий
договір з
працедавцем

W przypadku pracy tymczasowej, podpisujesz z agencją
umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania
konkretnego zadania.

Трудовий договір може бути
підписаний з Агенцією тимчасової роботи на визначений термін або ж на період
виконання конкретного завдання.

Sprawdź, jakie świadczenia uzyskujesz w ramach umowy o pracę
tymczasową:

Переваги підписання договору
про тимчасову роботу:

nabywasz prawo do płatnego urlopu w wymiarze do 2
dni za każdy miesiąc pracy

право на 2 дні оплачуваної відпустки за кожен відпрацьований місяць

okres pracy tymczasowej jest
wliczany do stażu pracy niezbędnego do uzyskania emerytury

період тимчасової роботи
зараховується до стажу,
необхідного для отримання пенсії

jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i chorobowym, które gwarantuje dostęp do publicznej
służbyzdrowiaorazświadczenia
w przypadku choroby

працівник підпадає під
страхування на випадок
хвороби, яке гарантує доступ до державної служби
охорони здоров’я і виплати
в разі хвороби

obowiązuje Cię okres wypowiedzenia: 3 dni, gdy umowa
została zawarta na okres do
2 tygodni, lub 1 tydzień, jeśli
podpisano ją na okres dłuższy niż 2 tygodnie

при звільненні працівник
зобов’язаний дотримуватися терміну відпрацювання: 3 дні, якщо договір відписано на термін
до 2 тижнів; або 1 тиждень,
якщо договір підписано на
довше, ніж 2 тижні

nabywasz prawo do płatnego urlopu w wymiarze do 2
dni za każdy miesiąc pracy

право на 2 дні оплачуваної відпустки за кожен відпрацьований місяць

Сконтактуйтеся з нами!
Вашим офіційним працедавцем є Job Impulse Polska Sp. z o.o. або Job Abroad Sp. z o.o. Щоб ми
могли правильно нарахувати Вам заробітну плату, просимо доставляти нам такі документи:
інформацію про
зміну персональних даних

заяви
на відпустку

лікарняні

Якщо ви маєте сумніви щодо документів та нарахування заробітної плати звертайтеся до наших відділів або пишіть на rzecznikcudzoziemcy@strefajob.pl
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Naliczanie
wynagrodzenia
Нараховування зарплати
Potrącenia / Відрахування
Wynagrodzenie brutto
Ставка брутто

Suma / Сума
(PLN)

2100,00

Składki ZUS
Відрахування ZUS*

13,71%

Ub. emerytalne
Страхування пенсійне

9,76%

204,96

Ub. rentowe
Страхування на випадок
втрати працездатності

1,50%

31,50

Ub. chorobowe
Страхування на випадок
хвороби**

2,45%

51,45

Suma
Сума

287,91

Składka zdrowotna
Відрахування на випадок хвороби***
Podstawa
Основа

brutto – ZUS

1812,09

I

9,00%

163,09

II

7,75%

140,44
111,25
або
139,06

Koszty uzyskania przychodu
Кошти отримання доходу

111,25
Podatek
Податок
Podstawa opodatkowania
Основа для оподаткування

18,00%
zaokrąglone (brutto - ZUS - koszty uzyskania przychodu)
заокруглено (brutto - ZUS - кошти отримання доходу)

Podatek
Податок
Zaliczka na podatek dochodowy
Платіж на податок з доходу
Wynagrodzenie netto
Зарплата нетто

podstawa opodatkowania x 18,00%
основа оподаткування x 18,00%
zaokrąglone (podatek - skł. zdrowotna 7,75% - 46,33)
заокруглено (податок - відрахування на випадок хвороби
7,75% - 46,33)

1701,00
306,20
119,00

Wynagrodzenie Brutto - składki ZUS - zaliczka na podatek
dochodowy - składka zdrowotna 9,00%
Зарплата брутто - відрахування ZUS - аванс на податок з

1530,00

доходу - відрахування на випадок хвороби

* ZUS – в Польщі Zakład ubezpieczeń społecznych; відповідник українського Фонду соціального страхування
** Гарантує отримання виплат в разі втрати непрацездатності, виплату допомоги під час декретної відпустки
*** Відрахування на випадок хвороби є обов’язковими до сплати, гарантує можливість користуватися безкоштовною медичною допомогою від
Narodowego funduszu zdrowia (NFZ) - Національного фонду охорони здоров’я
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Porozmawiajmy!
Po polsku

Українською

Wymowa

Dzień dobry!

Доброго дня!

Dobroho dnia!

Cześć

Привіт

Pryvit

Jak się masz?

Як справи?

Jak spravy?

Przeprowadzimy dziś szkolenie BHP

Сьогодні ми проведемо
навчання з безпеки і гігієни
праці

Siohodni my provedemo
navchannia z bezpeky i gigieny
praci

Wystawiliśmy już skierowanie na badania lekarskie

Ми вже виписали скерування
на медичний огляд

My vze vypysaly skeruvannia na
medychnyj ogliad

Koszt zakwaterowania pokrywa pracodawca

Вартість житла оплачує
працедавець

Vartist’ zytla oplachuje pracedavets

Praca w systemie trzyzmianowym

Робота в три зміни

Robota w try zminy

Proszę założyć konto w banku

Відкрийте будь ласка
банківский рахунок

Vidkryjte bud’ laska bankivskyj
rachunok

Wynagrodzenie będzie wypłacone przelewem na konto
bankowe

Заробітну плату буде
перераховано на ваш рахунок

Zarobitnu platu bude pererachovano na vash rahunok

Знайшли роботу
з нами?
Приєднуйтеся до наших сторінок в соцмережах, поширюйте
наші вакансій серед друзів і залишайтеся вкурсі найцікавіших
подій!
Маєш запитання або зауваження? Напиши нам!

Wiosna i Wielkanoc już wkrótce!
W tym roku Wielkanoc obchodzimy 1 kwietnia, dniem wolnym od pracy
będzie również 2 kwietnia. Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy obchodzą
Wielkanoc tydzień później – 8 kwietnia. Zatem dniem wolnym od pracy na
Ukrainie będzie 9 kwietnia.

Masz pytania lub uwagi? Napisz
do nas!

Job Impulse Ukraina Strefa Job

Скоро весна і Великдень!

Strefa Job - Ukraina

Цього року Великдень в Польщі припадає на 1 квітня, тому вихідним
днем буде 2 квітня. В Україні Великдень святкуємо на тиждень пізніше
- 8 квітня. Вихідним днем в Україні буде 9 квітня.

rzecznikcudzoziemcy
@strefajob.pl

www.strefajob.com.ua
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