
 

Новинка на польському ринку телекомунікації – новий соціально заангажований 

оператор мобільного зв'язку 

 
Klucz Mobile – польський мобільний оператор, заснований завдяки співпраці з одним з найбільших і 

найстаріших операторів Польщі Polkomtel Sp. z o.o. (TM PLUS). Навесні 2013 року ми створили 

стартовий пакет у двомовному варіанті – українською і польською, з думкою про українців, які 

приїжджають в Польщу працювати та навчатися. Маючи вигідні пропозиції Ключа, відтепер Вам не 

треба думати двічі, щоб подзвонити своїй родині в Україну. 

Чим ми вирізняємось? 

1. Пропонуючи якісний і доступний продукт, ми разом з тим забезпечуємо і соціальну підтримку наших 
абонентів. Наші послуги спрямовані, в першу чергу, до українців, оскільки Польща є для них «першою 

країною» на шляху до Європейського Союзу. Подзвонивши на наш безкоштовний номер підтримки 

абонентів, Ви отримуєте безкоштовну кваліфікаційну консультацію з питань адаптації, легального 

перебування та працевлаштування у Польщі, що є важливим для людей, які прибувають з-за кордону. 

2. Ми також допомагаємо українцям знайти в Польщі легальну роботу, яка дозволить сплачувати 
податки, і відповідно до цього – користуватися соціальним пакетом та почуватися безпечно і впевнено. 

Реалізовуємо це завдяки співпраці з агенцією посередництва праці East West Link, однією з провідних 

фірм на ринку працевлаштування іноземців (передусім українців) в Польщі. 

3. Ми спонсуємо мультикультурні фестивалі, такі як: Лемківська Ватра або Дні добросусідства. 

Підтримуємо інтеграційні проекти Фундації Тернопільська, одним з яких є Клуб читача (European 

Reader’s Club) – ефективна форма інтеграції та адаптації мігрантів. Плануємо і інші проекти, орієнтовані 

на інтеграцію, культурний обмін та дружні міжнародні відносини. 

Інформацію щодо перебування, праці, адаптації в Польщі ви можете 
отримати від Марії Якубович, яка веде поради на інфолінії, за ТЕЛЕФОНОМ 

(48) 727803797 від понеділка до п’ятниці з 8.00 до 16.00. 

Ви також можете задати своє питання письмово, надіславши його на 
електронну адресу: 
 

marija.jakubowycz@klucz.net 
 

З більшістю клієнтів інфолінії ми постійно підтримуємо контакт. 
Відповідаємо на їх запитання, допомагаємо вирішувати відповідні справи, 

висилаємо регулярно СМС-повідомлення про новини, які можуть зацікавити 

іноземців у Польщі. 
Більшість клієнтів інфолінії з часом приєднується до команди КЛЮЧа, 
оскільки це дозволяє вигідно і дешево телефонувати до рідних та знайомих за 
кордон. Дзвінки на інфолінію КЛЮЧа є безкоштовними. 

Допомагаємо без стресу і зайвих витрат вирішити безліч справ. Творимо 
мережу взаємодопомоги. Це все для Вас ☺☺☺☺ 



ОТРИМАЙТЕ ВІД НАС ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ПИТАННЯ: 

1. Ви вперше в Польщі – як і чим доїхати до потрібної Вам місцевості? 

2. Ви не знаєте польської мови – як звернутися польською на вулиці чи на 

вокзалі, в магазині, на пошті, тощо? 

3. Де можна відвідувати безкоштовні курси польської мови? 

4. Як знайти безкоштовні професійно-технічне заклади в Польщі? 

5. Як здобути вищу освіту в Польщі? 

6. Де знайти місця української культури та релігії? 

7. Де шукати допомогу, якщо у Вас закінчилася віза, а Ви не встигли виїхати 

з Польщі? 

8. Як отримати право на постійне перебування в Польщі? 

9. Як отримати право тимчасового перебування? 

10. Які права і можливості гарантує Вам Карта Поляка? 

11. Які права і можливості дає Вам Карта Резидента Європейської спільноти? 

12. З чого починати пошуки праці в Польщі? 

13. Як підготуватися до розмови з роботодавцем; які види договорів можна 

підписувати; як дбати про свої права працівника? 

14. Як отримати візу з правом на працевлаштування в Польщі? 

15. Що змінилося в міграційному законодавстві в Польщі за останні півроку? 

16. Які зміни в міграційному законодавстві очікуються незабаром? 

17. Де шукати допомоги в складних ситуаціях? 

18. Які організації надають безкоштовні послуги для іноземців? 

19. Як можна лікуватися в Польщі іноземцям? Де і яку лікарську допомогу 

можна отримати? 

А ТАКОЖ НА БАГАТО ІНШИХ. 

ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАС З БУДЬ-ЯКИМ ПИТАННЯМ – РАДІ 
БУДЕМО ВАМ ДОПОМОГТИ ☺☺☺☺ 

 

Найчастіші питання і справи, з якими звертаються іноземці на нашу 
інфолінію: 

1. Як знайти роботу в Польщі? 

Щоб знайти роботу, нам потрібно бути активними і ініціативними. Спочатку 

ми повинні написати резюме і перекласти його на польську мову. Потім 

розсилаємо резюме на різні інтернет-сайти, на яких пропонують роботу. Варто 

також написати мотиваційний лист до роботодавця, в якому аргументувати, 



чому Ви хочете працювати в даній фірмі чи на даній посаді, а також описати 

вміння, які дозволять Вам добре виконувати ті чи інші професійні обов’язки. 

 

2. Роботодавець, у якого працював Пан К. з Варшави, вже 2 місяці не 
виплачує йому зарплату. Пан К. не підписав трудового договору, який дав 

би йому можливість в подальшому отримати зароблені гроші, при цьому 
вказівки щодо роботи виконував. Пан К. попросив нас знайти порядного 
роботодавця, в якого зможе легально працювати відповідно до договору. 
Ми спрямували Пана К. до одного з наших партнерів – Агенції тимчасового 

працевлаштування, і порадили запитати про можливі вакансії та формальні 

процедури. Агенція відразу розпочала вести пошуки легального 

працевлаштування для Пана К. 

 

3. З Пані Я. ми зустрілися на вокзалі. Була в складній ситуації – 

роботодавець повівся стосовно неї непорядно, не виплативши їй зарплати 

за 3 тижні праці. 
Відразу запропонували Пані Я. підтримку і вже понад місяць постійно 

перебуваємо з нею в контакті: допомагаємо знайти працю, надаємо поради 

щодо перебування, допомагаємо у вирішенні формальних питань, 

підтримуємо морально. Найближчим часом Пані Я. виїжджає на роботу, яку 

вона знайшла за допомогою наших партнерів. Але на цьому наша співпраця не 

закінчиться – будемо й надалі відслідковувати подальшу долю Пані Я. і 

спостерігати за тим, чи дотримує роботодавець стосовно неї всіх визначених 

законом обов’язків. 

 
Адреса «Ключа» в Польщі: 

Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. 
ul. Marszałkowska 81 
00-683 Warszawa, Polska 

Працюємо: 
Понеділок-П'ятниця: 09:00 - 18:00  
Субота: 10:00 - 15:00 

Інтернет-сайт: www.klucz.net 

 
Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 214 
02-486 Warsaw, Poland 
tel. +48 22 468 15 15, 800 800 880 
e-mail: bok@klucz.net 
                                                                                          www.klucz.net 


