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Oświadczenie 
o powierzeniu 
wykonywania 
pracy w 7 dni
Заява про доручення 
виконання роботи 
іноземцеві за 7 днів 

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

Nastąpiła poprawa w uzyskiwa-
niu Oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy dla naszych 
pracowników tymczasowych z 
zagranicy. Obecnie Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu rejestru-
je oświadczenia w terminie 7 dni 
roboczych lub nawet wcześniej.

Покращилася ситуація з отри-
манням заяв про доручення 
виконання роботи іноземцеві 
(oświadczeń) для наших праців-
ників. Тепер ми чекаємо на ре-
єстрацію документів 7 робочих 
днів і менше.

Спеціальна пропозиція 
іпотечних кредитів для 
іноземців 
Плануєте купити нерухомість у Польщі? Ви можете отри-
мати іпотечний кредит в польському банку. Потрібен 
лише договір працевлаштування та карта постійного 
проживання (zezwolenie na pobyt stały). Контакти: Жане-
та Новіцька, Консультант з кредитів,

tel. kom. +48 573 327 791 

email: zaneta.nowicka@hipotekabrokers.pl



2  -  05-07/2018 Job Nowiny | Новини

Umowa zlecenie – co warto 
wiedzieć?

Cechy charakterystyczne 
umowy zlecenie:

Цивільно-правовий 
договір – що варто знати? 

Характерні ознаки 
цивільно-правового 
договору 

jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia 

możliwość wykonania zlecenia przez osobę 
trzecią (jeśli wynika to z umowy)

możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym 
momencie (zleceniobiorca otrzymuje wynagro-
dzenie za faktycznie przepracowany czas)

brak przywilejów pracowniczych wynikających z 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

zawierana na czas określony

сel umowy zlecenia polega na starannym wykona-
niu obowiązków z polecenia pracodawcy

jest uregulowana w przepisach Kodeksu Cywilnego

одна з найпопулярніших форм працевлашту-
вання в Польщі

можливість виконання наданого замовни-
ком доручення третьою особою (якщо це 
виникає зі змісту договору)

можливість розірвання договору в будь-
який момент (виконавець отримує винаго-
роду за фактично відпрацьований час)

відсутність привілеїв, які отримують праців-
ники працевлаштовані на підставі трудово-
го договору

укладається на певний термін між замовником 
і виконавцем

полягає на старанному виконанні наданого за-
мовником доручення

регулюється цивільним кодексом 

Нарахування заробітної плати при цивільно-
правовому договорі
Із зарплати працівника можуть відраховуватися кошти на соціальне страхування, страхування 
на випадок хвороби, а також податок. Спосіб розрахунку відрахувань залежить від того, яку 
підставу до страхування має Виконавець.

При цивільно-правовому договорі обсяги зарплати нетто будуть відрізнятися в осіб з сер-
тифікатом податкової резидентури Польщі і без сертифікату. Виконавцеві, який не є податко-
вим резидентом Польщі, нараховується вищий податок, ніж Виконавцеві, який є резидентом, 
оскільки:

        обсяг відрахувань податку у випадку нерезидента це 20% від основи (у резидента – 18%  
         від основи)

        у випадку нерезидента основою нарахування податку є весь дохід. У випадку резидента  
          – дохід зменшенений на суму відрахування на соціальне страхування та кошти отримання  
        доходу

     Заяву на отримання польського certyfikatu rezydencji podatkowej слід подати в Urzędzie  
        Skarbowym за місцем проживання в Польщі. Вартість отримання сертифікату 17 zł.
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Potrącenia / 
Відрахування

Umowa zlece-
nie z Certyfika-
tem / договір з 
сертифікатом 

податкового 
резидента Польщі 

(PLN)

Umowa zlecenie 
bez Certyfikatu 

/ договір без 
сертифікату 
податкового 

резидента 
(PLN)

Wynagrodzenie brutto
Ставка брутто 2000,00
Składki ZUS
Відрахування ZUS*
Ub. emerytalne
Страхування пенсійне 9,76% 195,20 195,20
Ub. rentowe
Страхування на випадок 
втрати працездатності 

1,50% 30,00 30,00

Ub. chorobowe
Страхування на випадок 
хвороби**

2,45% 0,00 0,00

Suma
Сума 225,20
Składka zdrowotna
Відрахування на випадок хвороби***

Podstawa
Основа (brutto – ZUS) 1774,80 1774,80

I 9,00% 159,73 159,73

II 7,75% 137,55 nie wyliczamy

Koszty uzyskania przy-
chodu
Кошти отримання 
доходу

(brutto - ZUS)
x 20,00% 354,96

brak kosztów
uzyskania przychodu

немає коштів 
отримання доходу

Podatek
Податок 18,00% 20,00%

Podstawa opodatkowania
Основа для 
оподаткування

zaokrąglone (brutto - ZUS - 
koszty uzyskania przychodu)

заокруглено (брутто – 
ZUS – кошти отримання 

доходу)

1420,00 2000,00

Podatek
Податок

podstawa opodatkowania 
x 18,00%

основа оподаткування х 
18,00%

255,60 400,00

Zaliczka na podatek do-
chodowy
Платіж на податок з 
доходу

zaokrąglone (podatek - skł. 
zdrowotna 7,75%)

заокруглено (податок – 
відрахування на випадок 

хвороби 7,75%)

118,00 400,00

Wynagrodzenie netto
Зарплата нетто 1497,07 1215,07

* 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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Po polsku Українською Wymowa

Szukam pracy Я шукаю роботу Ja szukaju robotu

Posiadam wizę В мене є віза W mene je wiza

Jakie oferty pracy możecie 
Państwo zaproponować?

Які вакансії Ви можете 
запропонувати?

Jaki wakansiji Wy możete zapro-
ponuwaty?

Interesuje mnie oferta pracy 
w magazynie Мене цікавить робота на складі Mene cikawyt’ robota na skladi

Jakie będą moje obowiązki? Що належатиме до моїх 
обов’язків?

Szczo należatyme do mojich 
obowjazkiw?

Jakie wynagrodzenie jest 
proponowane na tym stano-
wisku?

Яку зарплату Ви пропонуєте? Jaku zarpłatu Wy proponujete?

Którą umowę będziemy pod-
pisywać? 

Який тип договору ми будемо 
підписувати?

Jakyj typ dohoworu my budemo 
pidpysuwaty?

Czy Job Impulse ma program 
poleceń? 

Чи в Job Impulse діє 
рекомендаційна програма?

Czy w Job Impulse dije reko-
mendacijna prohrama?

Z kim mogę się skontaktować 
w razie dodatkowych pytań?

З ким я можу контактуватися 
в разі виникнення додаткових 
запитань? 

Z kym ja możu kontaktuwatysia 
w razi wynyknennia dodatko-
wych zapytań?

Dziękuję Дякую Diakuju

Знайшли роботу 
з нами?
Приєднуйтеся до наших сторі-
нок в соцмережах, поширюйте 
наші вакансій серед друзів і за-
лишайтеся вкурсі найцікавіших 
подій!

Маєш запитання або зауважен-
ня? Напиши нам!

Masz pytania lub uwagi? Napisz 
do nas!

Job Impulse Ukraina - 
Strefa Job

Strefa Job - Ukraina

rzecznikcudzoziemcy 
@strefajob.pl

www.strefajob.com.ua

Porozmawiajmy!

Rekruter zdalny –
dołącz do programu poleceń!

Віддалений рекрутер – приєднуйся 
до рекомендаційної програми!

Запрошуємо до участі в нашій рекомендаційній програмі! Ми пропо-
нуємо навіть до 250 zł brutto за кожного рекомендованого нам канди-
дата, який пропрацює в нас щонайменше місяць (168 годин). Більше 
інформації про програму на strefajob.com.ua та у відділах Job Impulse. 
Не зволікай, заробляй!


