
Konkurs dla pracowników tymczasowych „Dodatkowa kasa 
na dobry początek roku!” za nami. W konkursie wzięły udział 
172 osoby. 10 osób otrzymało nagrodę główną – bony Sodexo 
o wartości 500 zł. Pozostałych uczestników obdarowaliśmy 
podwójnymi biletami do kina. Gratulujemy i dziękujemy 
za udział. Lista zwycięzców na www.strefajob.pl/konkurs,  
a poniżej prezentujemy najciekawsze odpowiedzi na pytanie 
„Jak wydać 500 zł, aby nie stracić?”:

Fajnie, że tu pracujesz – po pracy podróżujesz!

Aby wydać 500 zł i nie stracić, a wręcz przeciwnie – zyskać – 
można zainwestować w waluty np. dolar lub euro.

Zainwestuję w siebie i skorzystam z salonu SPA lub przeznaczę
na turnus rehabilitacyjny. 

Конкурс для наших працівників Додаткові гроші на добрий 
початок року! вже завершено. Учасниками конкурсу ста-
ли 172 особи, десятеро працівників отримали головний 
приз– сертифікати Sodexo на суму 500 зл. Для усіх учасни-
ків конкурсу ми підготували по два квитки в кіно. Вітаємо 
переможців і дякуємо за участь. Повний список переможців 
доступний на www.strefajob.pl/konkurs. Публікуємо найціка-
віші відповіді на конкурсне запитання: Як витратити 500 
злотих і на цьому не втратити?

Добре, коли тут працюєш – після роботи подорожуєш!

Щоб потратити 500 злотих, але на цьому не втратити, 
а деколи й заробити, можна долари або євро купити.

Заінвестую в себе і піду в SPA салон, або призначу гро-
ші на реабілітаційний турнір.
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Nagrody rozdane!

Zawsze przydatne wiadomości
Тільки корисна інформація 

Egzemplarz bezpłatny

Nowiny 
Новини

Rozlicz swój PIT do 30 kwietnia

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SIĘ 
ROZLICZYĆ?

Wypełniony i podpisany 
PIT należy złożyć w Urzę-
dzie Skarbowym właściwym 
ze względu na miejsce 
zamieszkania podatnika.

Jeśli otrzymałeś kilka 
informacji PIT-11 z różnych 
źródeł (np. umowa o pracę, 
umowy-zlecenia), zbierz je 
i wpisz wszystkie kwoty w od-
powiednie pola deklaracji rocz-
nej (PIT-37). 

Złóż deklarację w okienku 
podawczym Urzędu Skarbo-
wego lub wyślij ją, korzysta-
jąc z Poczty Polskiej. Możesz  
również rozliczyć się przez 
Internet i uzyskać Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru. 

PŁACĄC PODATKI, MOŻESZ 
POMÓC INNYM! 

Przekaż 1% podatku na wybra-
ną organizację pożytku publicz-
nego. To nic nie kosztuje!

ЯК Я МОЖУ РОЗРАХУВАТИ-
СЯ 3 PIT?

Заповнений і підписаний PIT 
потрібно скласти в Urzędzie 
Skarbowym відповідно до 
місця проживання платника 
податків.

Якщо ти отримав декіль-
ка документів PIT-11, збери 
їх і перенеси до твого річно-
го PIT-a (PIT-37) всі суми до-
ходів, отриманих на підставі 
договору про роботу (umowy 
o pracę) та цивільно-правових 
договорів (zlecenie).

Склади річну декларацію біля 
віконця прийому в відповідно-
му Urzędzie Skarbowym, на-
дішли поштою або рохрахуй-
ся через інтернет, отримуючи 
підтвердження від  Urzędu 
Skarbego.

СПЛАЧУЮЧИ ПОДАТКИ 
МОЖНА ДОПОМОГТИ ІН
ШИМ! 

Кожен платник податків може 
переказати 1% зі свого подат-
ку на організацію суспільної 
користі. Це безкоштовно! 

Призи роздано!!

NIE PRZEGAP 
KOLEJNYCH 

KONKURSÓW!

НЕ ПРОПУСТІТЬ 
НАСТУПНІ 

КОНКУРСИ!

Пам’ятай! Розрахуватися з PIT 
потрібно до 30 квітня



Podobieństwa i różnice

Na Ukrainie synonimami słowa Wielkanoc są Welykdeń, 
Woskresinnia Khrystowe i, podobnie jak w języku polskim, 
Pascha. Nazewnictwo bardzo często zależy od regionu 
kraju.  

Подібності та відмінності

В польській мові є декілька відповідників слова 
Великдень - Dzień Zmartwychwstania, Niedziela 
Wielkanocna, Pascha, święta Wielkiej Nocy, Wielka 
Niedziela, Wigilia Zmartwychwstania. Zmartwychwstanie 
Pańskie, święto Wielkiej Nocy. Назви залежать від 
регіонів Польщі. 

TRADYCJE WIELKANOCNE 
W POLSCE I NA UKRAINIE 
ВЕЛИКОДНІ ТРАДИЦІЇ В ПОЛЬЩІ ТА В УКРАЇНІ 

Знайшли роботу з Job? 

Приєднуйтеся до наших сторінок 
в соцмережах, поширюйте наші вакан-
сій серед друзів і залишайтеся вкурсі 
найцікавіших подій!

Job Impulse Polska Ukraina

 Job Impulse Ukraina - Strefa Job 

jajka

wędliny

pascha

chrzan

żurek

niedziela palmowa 

pisanki, kraszanki, nalepianki 

święconka 

lany poniedziałek

zajączek

яйця

копчене м’ясо

паска

хрін

–

вербна неділя

писанки, крашанки

великодній кошик

обливний понеділок

–

Polska Україна

Poznaj kulturę swoich sąsiadów
 

Пізнай культуру своїх сусідів



Лодзьке воєводство сла-
виться красивою будівлею,
однією з найцікавіших 
і найцінніших резиденцій 
замком в Унейові. 

Замінила будівля, яку мо-
жемо оглядати сьогодні. 
Замок мав виконувати обо-
ронну функцію в системі 
прикордонних укріплень.

Цю скромну конструкцію в 
1350-1365 рр. замінила бу-
дівля, яку мо жемо оглядати 
сьогодні. Замок мав вико-
нувати обо ронну функцію в 
системі прикордонних укрі-
плень.

Що варто побачити 
в Польщі

Замок в Унейові

Wycieczka na Ukrainę, 
czyli zabytki naszych 
sąsiadów
Zamek w Chocimiu – siódmy cud Ukrainy

Ruszając szlakiem zabytków 
naszych sąsiadów, nie można 
ominąć zamku w Chocimiu. 

Potężna forteca z XII wieku 
położona jest na wysokim, 
skalistym brzegu Dniestru 
i góruje majestatycznie nad 
całą okolicą.

Grube na 6 i wysokie 
na 40 metrów mury zamku 
pozwoliły przetrwać niejeden 
najazd. Dlatego warto 
zwiedzić również podziemia, 
w których kryją się dawne 
machiny oblężnicze.

Унеюв

Chocim

• Na wschodzie Ukrainy wciąż trwa wojna.

• Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 

w Hadze  rozpatruje ukraińskie  powództwo 

przeciw Rosji w sprawie aneksji Krymu i wsparcia 

terrorystów na wschodzie Ukrainy.

• Projekt zniesienia trybu wizowego dla Ukrainy 

zostanie rozpatrzony przez Parlament 

Europejski na plenarnym posiedzeniu 

5 kwietnia.

• W styczniu br. wzrosło minimalne wynagrodzenie do 

3 200 hrywien (ok. 500 zł). Wzrost obciążeń wymusi 

na części przedsiębiorców zawieszenie działalności 

lub ograniczenie zatrudnienia. Od nowego roku 

istotnie wzrosły również wszystkie ceny. 

• W styczniu aktywiści rozpoczęli akcję, która ma na 

celu zakończenie handlu z okupowanymi regionami. 

Nowiny z Ukrainy Новини з України 

• На Сході України тривають військові дій.
• Міжнародний конституційний трибунал в Гаазі 

розглядає позов України проти Росії в справі 
анексії Криму та підтримки терористів на Сході 
України.

• Європейський парламент розгляне проект 
рішення щодо скасування віз для України на 
пленарному засіданні 5 квітня.

• З січня 2017 зросла мінімальна заробітна 
плата до 3 200 грн. Внаслідок зміни працедавці 
оформляють працівників на півставки, або 
ж проводяться скорочення. Спостерігається 
також суттєве зростання цін.

• У січні активісти розпочали акцію, мета якої 
заблокувати торгівлю з окупованими регіонами.



Redakcja

Job Impulse Polska Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Pracodawco, pamiętaj!
Integracja z zespołem ma ogromne znaczenie 
dla pracowników z zagranicy. Warto starać 
się zapewnić nowym pracownikom należyte 
warunki, by mogli współpracować efektywnie 
z kolegami oraz przełożonymi. 

Dobre relacje i miła atmosfera w pracy 
przekłada się na jej wyniki. To cenna wartość 
dodana. 

„W każdym działaniu najważniejszy 
jest początek” – Platon

Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się 
opinią nt. newslettera, napisz do nas:

rzecznikcudzoziemcy@strefajob.pl
 
Nasi konsultanci pracują od 8:00 do 16:00.

Nowe zasady i procedury zatrudniania  
cudzoziemców 

Зміни в працевлаштуванні іноземців 
в Польщі

Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy zakłada stop-
niowe wygaszenie oświadczeń o zamiarze po-
wierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 
i zastąpienia ich oświadczeniami o powierzeniu 
wykonywania pracy. 

• Oświadczenia będą ewidencjonowane przez właściwy 
PUP w celu zminimalizowania ryzyka równoczesnego 
wydania kilku oświadczeń dla jednego cudzoziemca.

• Zmiany ustawy przewidują 7-dniowy termin wpisania 
oświadczeń do ewidencji oraz dają prawo urzędowi 
do zmiany daty rozpoczęcia pracy. Aktualnie możemy 
zatrudnić pracownika w następnym dniu po elektro-
nicznej rejestracji oświadczenia. 

• Jeśli wpis do ewidencji będzie wymagać postępowania 
wyjaśniającego, wówczas termin może się wydłużyć 
nawet do 30 dni.

• Organem właściwym do rejestracji oświadczeń będzie 
Starosta przez odpowiedni PUP. Zyska on nowe prawo 
do odmowy wpisania oświadczenia do ewidencji. 

• Wprowadzone zostaną limity wydawania oświad-
czeń dotyczących województw lub zawodów. Jeżeli 
w danym roku nastąpi przekroczenie obowiązującego 
limitu, Starosta może odmówić rejestracji oświadczeń.

• Wprowadzona zostanie jednorazowa opłata (nie wyż-
sza niż 10% minimalnego wynagrodzenia) za każdego 
cudzoziemca. Nie zostało jednak doprecyzowane, czy 
opłata ta będzie dotyczyć każdorazowego wpisu do 
ewidencji. 

• Powyższe zmiany skutkować będą zwiększoną ilością 
pracy oraz wzrostem kosztów obsługi i zatrudnienia 
cudzoziemców przez pracodawców. 

Проект зміни закону “Про промоцію пра-
цевлаштування” передбачає нові правила 
у видачі запрошень на роботу (oświadczeń 
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi).

• Самі запрошення не зникнуть, їх з часом буде 
замінено іншим документом, зміниться також 
сама процедура реєстрації запрошень. Метою 
нововведення є мінімізація ризику видання кількох 
запрошень для одного іноземця, що власне 
і відбувається при теперішній системі. Внаслідок 
змін, нові запрошення підлягатимуть обліку 
у властивому Urzędzie pracy.

• Зміни закону передбачають 7 денний термін на 
облікування запрошення, Urząd pracy також має 
право змінити дату виконання роботи, зазначену 
в документі. Якщо потрібне додаткове з’ясування 
в справі, термін може збільшитися до 30 днів. 
Також Urząd pracy може відмовити в реєстрації 
запрошення. Досі не було такої можливості.

• Окрім цього заплановано обмеження на видання 
запрошень в певних воєводствах та для певних 
професій. Якщо в календарному році в певному 
воєводстві буде перевищено ліміти, Староста 
може відмовити в видачі запрошення. Водночас 
у працедавців з’явиться новий обов’язок – письмово 
повідомляти Urząd pracy про початок виконання 
робіт іноземцем.

• Суттєвою зміною є введення одноразової оплати 
за видачу запрошення, не вище, ніж 10% від 
мінімальної заробітної плати за кожного іноземця, 
поки що йдеться про суму 30 злотих. Заплановано, 
що  вартість запрошення оплачуватиме працедавець

Поділіться з нами своїми 
спостереженнями, напишіть нам на е-mail :

rzecznikcudzoziemcy@strefajob.pl

Наші Консультанти працюють з 8.00 до 16.00.


