Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji
zarobkowej i wspierania powrotu migrantów
na polski rynek pracy
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Z MYŚLĄ O POWROCIE: FORMALNOŚCI
Nasz poradnik kierujemy głównie do osób, które już powróciły z migracji do
kraju. Dlatego aspekt formalności, o które należy zadbać przed powrotem, potraktowaliśmy w niniejszej publikacji w ograniczonym zakresie. Więcej informacji
podajemy na stronie internetowej projektu: www.migracje.uni.opole.pl.
Aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów oraz konieczności powrotu do miejsca,
w którym w ostatnim okresie mieszkaliśmy (po zaświadczenia czy dokumenty
związane z zakończoną właśnie pracą), przed podjęciem decyzji i samym powrotem należy dobrze przygotować się do tej istotnej życiowej zmiany.
Przedstawiona poniżej lista najważniejszych spraw, które należy załatwić przed
powrotem do Polski, pomoże z pewnością w organizacji samego powrotu
i w ograniczeniu liczby problemów, jakie mogą pojawić się po powrocie do
kraju. Nie jest to lista zamknięta i nie opisuje wszystkich formalności związanych z wyjazdem. Ilość, rodzaj, skala problemów zależy przede wszystkim od
specyficznej sytuacji danej osoby, jej charakteru, sposobów reagowania na
zmianę. Ilość zagadnień, jakimi trzeba się zająć podczas planowania powrotu,
wskazuje że przygotowania do wyjazdu mogą zająć kilka tygodni.

Pierwsza sprawa – opuścić mieszkanie
Przed wyjazdem z zagranicy nie wolno zaniedbać kwestii związanych z dotychczasowym miejscem zamieszkania.
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• Umowa najmu: radzimy sprawdzić, na jakich warunkach można ją wypowiedzieć. Jeżeli właściciel pobrał depozyt, a w czasie korzystania z mieszkania nie nastąpiła poważna awaria ani nic nie zostało w nim zniszczone,
możemy liczyć na odzyskanie wpłaconej kaucji.
• Należności: należy uregulować wszystkie rachunki związane z wynajmem.
• Media: dokonać rozwiązania umów z dostawcami wody, ogrzewania,
gazu, prądu, uregulować wszelkie zobowiązania.

Wypowiedzieć pracę, znaleźć pracę
Wracając do kraju po dłuższym lub krótszym okresie pobytu poza granicami
kraju nie należy lekceważyć kwestii związanych z zatrudnieniem. Szczególnie
w sytuacji, w której pozyskanie odpowiednich dokumentów pozwoli udowodnić przygotowanie i umiejętności w zawodzie, który wykonywaliśmy za
granicą.
• Umowa o pracę: przed wyjazdem należy w sposób prawidłowy i zgodnie
z zapisami samej umowy doprowadzić do jej korzystnego dla nas rozwiązania.
• Dokumenty potwierdzające zatrudnienie: przed wyjazdem należy pozyskać od pracodawcy dokumenty potwierdzające zatrudnienie. Świadectwo pracy lub inny dokument, powinien być przekazany niezwłocznie
po zakończeniu umowy o pracę. Warto dotychczasowego pracodawcę
(pracodawców) poprosić o wystawienie referencji, które mogą pomóc
w znalezieniu pracy w Polsce.
• Inne dokumenty dotyczące zatrudnienia: zebranie i uporządkowanie
umowy o pracę i tzw. pasków wynagrodzenia pomoże przy późniejszym
naliczaniu przyszłej emerytury czy renty, okresów składkowych oraz wysokości wynagrodzenia. Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia
będą też niezbędne w celu wykazania uprawnień do urlopu lub dodatku
stażowego.

Finanse i podatki
W kontekście spraw finansowych (w tym podatkowych) przed opuszczeniem
kraju, w którym pracowaliśmy, należy pamiętać i uporządkować dwie najważniejsze kwestie. Po pierwsze: środki finansowe. Musimy zdecydować, co zrobić
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z oszczędnościami i kontem bankowym lub gotówką. Drugą ważną kwestią
pozostaje uregulowanie zobowiązań w stosunku do zagranicznego urzędu
skarbowego.
• Konto bankowe: nie zawsze występuje konieczność likwidacji konta, ponieważ w większości przypadków po powrocie do kraju można
bez ograniczeń utrzymywać konta bankowe otwarte (dotyczy konta
w krajach UE i EOG lub OECD). Natomiast osoba, która posiada konto
bankowe w kraju poza UE, EOG lub OECD, nie ma prawa zachować go
dłużej niż 2 miesiące od daty zakończenia pobytu za granicą, chyba że
uzyska od prezesa NBP indywidualne zezwolenie dewizowe na dalsze
jego utrzymanie.
• Przewóz środków pieniężnych przez granicę: jeśli przywozimy do Polski środki płatnicze, których łączna wartość jest równa lub przekracza
10 000 euro, mamy obowiązek zgłoszenia tego faktu podczas przekraczania granicy organom celnym lub organom Straży Granicznej.
Obowiązek ten dotyczy zarówno przywozu środków z państw nie
należących do UE, jak i środków, które wwozimy z innych państw
członkowskich.
• Rozliczenie podatkowe: jeśli opuszczamy kraj dotychczasowego pobytu
w trakcie trwania roku podatkowego, nie mamy zazwyczaj możliwości
rozliczenia się z podatku za pośrednictwem pracodawcy. Pamiętać więc
należy, aby przed wyjazdem udać się do urzędu podatkowego w celu
otrzymania ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku.

Świadczenia społeczne
Przed powrotem do kraju należy zadbać o uzyskanie właściwych formularzy
i dokumentów potwierdzających ubezpieczenie społeczne i prawo do świadczeń społecznych, tak aby po powrocie do kraju móc ubiegać się o zaliczenie
okresu przepracowanego u zagranicznego pracodawcy. Do dokumentów
tych zaliczyć możemy przede wszystkim dokumenty potwierdzające okres
pracy, ubezpieczenia i zamieszkania. Pomoże nam to w kwestii zaliczenia
czasu przepracowanego za granicą do okresu niezbędnego do przyznania
zasiłku dla osób bezrobotnych czy też do transferu zasiłku dla bezrobotnych
z zagranicy do Polski.
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Zadbać o dzieci
Jeśli mieszkamy za granicą z dzieckiem, należy przed wyjazdem zebrać dokumenty, które pozwolą zapisać je po powrocie do polskiej szkoły. Może bowiem
dojść do sytuacji, w której brak świadectw czy też innych zaświadczeń dotyczących np. edukacji w języku polskim uniemożliwi lub utrudni dyrektorowi
szkoły podjęcie decyzji, do której klasy przyjąć dziecko. Jeśli dzieci nie posiadają
polskiego paszportu, niezwłocznie po przyjeździe należy sformalizować ich
pobyt w kraju Sposób legalizacji zależy od obywatelstwa oraz wieku dzieci.
• Rejestracja dziecka urodzonego za granicą: można je zarejestrować
w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce jednego z rodziców. Rejestracja taka może
nastąpić poprzez:
– wpisanie zagranicznego aktu urodzenia,
– odtworzenie aktu urodzenia w przypadku niemożności uzyskania zagranicznego odpisu aktu urodzenia,
– zarejestrowanie urodzenia, jeżeli nie zostało ono zgłoszone za granicą.
• Dzieci w szkole: należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentów dotyczących edukacji dzieci za granicą. Dokumenty te pozwolą potwierdzić
spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego oraz uzyskane przez nie
oceny. Na tej podstawie dyrektor szkoły przydzieli dziecko do odpowiedniej klasy, a kurator (w przypadku obywateli polskich) dokona nostryfikacji
(uznania za równorzędne z polskim) świadectwa ukończenia szkoły na
danym poziomie. Każde dziecko przybywające do Polski, bez względu na
obywatelstwo, ma prawo do korzystania na takich samych warunkach jak
polskie dzieci, z bezpłatnej opieki i nauki w przedszkolach publicznych,
publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach
i placówkach artystycznych.

Przeprowadzka: etap najtrudniejszy
Osobiste mienie przywożone z państw Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi zapłaty cła, a przywożone z państw nienależących do UE jest z niego
zwolnione po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w przepisach
prawa celnego (w odpowiednim urzędzie celnym należy złożyć zgłoszenie
celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnienia z cła).

4

• Zwolnienie z cła: jest ono ograniczone do mienia osobistego, które:
– pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną
w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy
przed datą, po której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać
w państwie trzecim, które opuściła. Oznacza to, że w wypadku mienia
przenoszonego z państwa trzeciego z cła nie są zwolnione nowo zakupione rzeczy (dotyczy to również samochodów);
– jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu
zamieszkania.
• Sprowadzenie samochodu osobowego: sprowadzając samochód osobowy z państwa trzeciego w ramach mienia przesiedleńczego do Wspólnoty
należy w pierwszym urzędzie celnym Wspólnoty (na granicy z państwem
trzecim) objąć go procedurą celną tranzytu. Należy ją zakończyć w urzędzie celnym, w którym złożymy zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów
do obrotu ze zwolnieniem z cła. Na tranzyt taki wymagane jest zabezpieczenie w wysokości cła i podatków ciążących na towarze, które zostanie
zwrócone po zakończeniu operacji tranzytowej.
• Mienie przesiedleńcze:
– majątek ruchomy gospodarstwa domowego (rzeczy osobiste, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub
do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych);
– rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich,
przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty;
– dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny; zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, przenośne instrumenty
i sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu.
• Rzeczy, wchodzących w skład mienia przesiedleńczego, nie można odstępować przez 12 miesięcy od dnia wjazdu do Polski. W przeciwnym razie,
w momencie ich odstąpienia powstaje obowiązek uiszczenia należności
celnych przywozowych za te towary. Mienie przesiedleńcze możemy
przywozić w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od daty
ustalenia nowego miejsca zamieszkania.
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www.powroty.zielonalinia.gov.pl

Ogólne informacje
związane z powrotem
Formalności związane
z mieszkaniem
Formalności związane
z pracą
Formalności związane
z pracą
Formalności związane
ze świadczeniami
socjalnymi

Urząd/Instytucja

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
www.powroty.zielonalinia.gov.pl Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
www.powroty.zielonalinia.gov.pl Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Zakład Ubezpieczeń
formalności związane z dokumen- Społecznych
towaniem okresów zatrudnienia
za granicą

Przydatne Informacje

Sprawa

info.powroty@zielonalinia.gov.pl
tel. (77) 451-16-00, 451-16-01,
451-10-70
fax (77) 474-64-62, 457-42-54

-

45-701 Opole
ul. Wrocławska 24

tel. (77) 408-77-00/01
fax (77) 408-77-40
tel. (34) 350-94-10
fax (34) 350-94-15
tel. (77) 406-51-11
fax (77) 406-51-25
tel. (77) 409-57-00
fax (77) 409-57-95

Inspektorat
48-300 Nysa
ul. Armii Krajowej 3
Inspektorat
46-300 Olesno
ul. Słowackiego 2
Inspektorat
48-200 Prudnik
ul. Powstańców Śląskich
7aib
Inspektorat
47-100 Strzelce Opolskie
ul. K. Miarki 2 a

tel. (77) 407-00-00
fax (77) 407-00-33

tel. (77) 471-02-60/61
fax (77) 471-02-68

tel. (77) 404-01-00
fax (77) 404-01-31

info.powroty@zielonalinia.gov.pl

-

Inspektorat
49-300 Brzeg
ul. Wyszyńskiego 23
Inspektorat
48-100 Głubczyce
ul. Chrobrego 5
Inspektorat
46-200 Kluczbork
ul. Katowicka 14

info.powroty@zielonalinia.gov.pl

Kontakt - Telefon/email

-

Adres

Uwagi

Gminy: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie,
Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie,
Zdzieszowice

Gminy: Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik, Strzeleczki, Walce

Gminy: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka,
Radłów, Rudniki, Zębowice

Gminy: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice,
Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce

Gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn

Miasto: Opole
Gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów,
Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa
Miasto: Brzeg
Gminy: Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka,
Skarbimierz
Gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz

Portal dla osób planujących powrót z migracji

Portal dla osób planujących powrót z migracji

Portal dla osób planujących powrót z migracji

GDZIE ZAŁATWIĆ POSZCZEGÓLNE SPRAWY
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Formalności związane
z podatkami
Formalności związane
z podatkami

www.powroty.zielonalinia.gov.pl

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Urząd Skarbowy
tel. 77 453 19 35;
fax 77 454 42 46;
e-mail: us1609@op.mofnet.gov.pl

info.powroty@zielonalinia.gov.pl

tel. (77) 405-66-00
fax (77) 405-66-33

tel. (77) 410-22-14
fax: (77) 419-67-03

Urząd Skarbowy
w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 22A;
46-200 Kluczbork;
Urząd Skarbowy
w Krapkowicach
ul. Opolska 96A;
47-300 Krapkowice
Urząd Skarbowy
w Namysłowie
Plac Wolności 1;
46-100 Namysłów
Urząd SKarbowy w Nysie
ul. Krzywoustego 23;
48-300 Nysa
Urząd Skarbowy
w Oleśnie
ul. Pieloka 21;
46-300 Olesno
Urząd Skarbowy
w Prudniku
ul. Kopernika 1a; 48-200
Prudnik

Urząd Skarbowy
w Głubczycach
ul. Fabryczna 2;
48-100 Głubczyce;

tel. 77 436 99 00; fax. 77 436
99 08;
e-mail: us1611@op.mofnet.gov.pl

tel. 34 350 44 82;
fax 34 358 24 59;
e-mail: us1608@op.mofnet.gov.pl

tel. 77 408 08 00;
fax 77 408 08 10;
e-mail: us1607@op.mofnet.gov.pl

tel. 77 419 09 80;
fax 77 410 20 46;
e-mail: us1606@op.mofnet.gov.pl

tel. 77 446 77 32;
fax 77 446 77 11;
e-mail: us1613@op.mofnet.gov.pl

tel. 77 425 06 00;
fax 77 425 06 01;
e-mail: us1605@op.mofnet.
gov.pl;

tel. 77 485 30 52; 77 485 24 11;
fax: 77 485 24 37;
e-mail: us1603@op.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Brzegu 77 400 52 00;
fax 77 400 52 02;
ul.Składowa 2;
e-mail: us1602@op.mofnet.gov.pl;
49-305 Brzeg;

I. Urząd Skarbowy
w Opolu
ul. Rejtana 3B;
45-331 Opole;

Inspektorat
47-220 Kędzierzyn-Koźle
al. Jana Pawła II 26
-

Oddział terenowy
46-100 Namysłów
Rynek Ratusz
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew,
Reńska Wieś
Portal dla osób planujących powrót z migracji

Gminy: Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków
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Przydatne Informacje

www.powroty.zielonalinia.gov.pl

Urząd Stanu Cywilnego

www.powroty.zielonalinia.gov.pl

Sprawa

Formalności związane
z rejestracją dzieci

Formalności związane
z rejestracją dzieci

Przeprowadzka

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

Urzędy Miast i Gmin

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

Urząd/Instytucja

info.powroty@zielonalinia.gov.pl

tel. 77 442 36 31 – 34;
fax 77 442 36 41;
e-mail: us1610@op.mofnet.gov.pl

tel. 77 461 28 29; 77 461 35 12; 77
461 33 89; 77 461 45 93;
fax w.316;
e-mail: us1612@op.mofnet.gov.pl

tel. 77 436 99 00;
fax 77 436 99 08;
e-mail: us1611@op.mofnet.gov.pl

Kontakt - Telefon/Email

Lista Urzędów Miast
i Gmin Województwa
Opolskiego dostępna na
stronie:
www.bip.opole.uw.gov.pl/
info.powroty@zielonalinia.gov.pl

-

Drugi Urząd Skarbowy
w Opolu
ul. Cementowa 6;
45-358 Opole

Urząd Skarbowy
w Prudniku
ul. Kopernika 1a;
48-200 Prudnik
Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 13;
47-100 Strzelce Opolskie

Adres

Portal dla osób planujących powrót z migracji

Portal dla osób planujących powrót z migracji

Uwagi
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OBOWIĄZKI PO POWROCIE
Pamiętajmy, że po przyjeździe do kraju powinniśmy uregulować wszelkie
kwestie formalne związane z faktyczną decyzją o powrocie. Jest to niezbędne,
jeżeli chcemy przygotować właściwy grunt do życia w Polsce.
Przede wszystkim, należy sprawdzić ważność posiadanych dokumentów, jak
dowód osobisty, paszport i prawo jazdy. Jeżeli posiadamy wydawany przed laty
dowód osobisty w formie książeczki, powinniśmy jak najszybciej wymienić go
na dowód plastikowy. Posiadanie ważnego dowodu jest naszym obowiązkiem,
a jego brak uniemożliwia załatwienie jakiejkolwiek sprawy w urzędzie. Mimo,
iż do Polski można wjechać na podstawie paszportu, który stracił ważność,
radzimy wymienić go na aktualny. Natomiast w sytuacji, gdy posiadamy zagraniczne prawo jazdy, jego ważność będzie zależała od tego, w jakim kraju
je nam wydano.
Jeżeli sprowadzamy do Polski samochód z zamiarem rejestracji, powinniśmy
pamiętać o dotrzymaniu stosownych terminów przewidzianych przepisami.
Istotne jest także terminowe dopełnienie obowiązku meldunkowego po powrocie do kraju.
W przypadku, gdy stosunek do służby wojskowej pozostaje nieuregulowany,
powinniśmy pamiętać o konieczności zawiadomienia Wojskowej Komisji Uzupełnień o powrocie do kraju.
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Dokument nr 1: dowód osobisty
Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo osoby, oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic
między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zatem jego brak może
uniemożliwić dokonanie wielu czynności urzędowych.
Od dnia 1 stycznia 2009 roku plastikowe dowody osobiste osób, które na
skutek zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu, są unieważniane z urzędu. W przypadku obywateli
polskich zamieszkałych na terenie kraju, unieważnienie dowodu osobistego
następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi
4 miesiące.
Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent
miasta). Właściwość miejscową organu ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego
miejsca – według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.
Wraz z wnioskiem o dowód osobisty należy dołączyć:
• dwa aktualne zdjęcia;
• odpis skrócony aktu stanu cywilnego (aktu małżeństwa – w wypadku
osób, które zawarły małżeństwo, aktu urodzenia w wypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński). Odpisu skróconego aktu stanu
cywilnego nie załącza się, jeśli akt został sporządzony w urzędzie stanu
cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego lub jeżeli dane osobowe od czasu wydania ostatniego dowodu
osobistego nie zmieniły się, a w dokumentacji zgromadzonej w organie
gminy znajduje się odpis skrócony aktu stanu cywilnego;
• poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości dotyczące obywatelstwa osoby – tylko
wtedy, jeśli urząd tego zażąda.
Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.
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Paszport: nasza tożsamość w świecie
Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz
poświadcza tożsamość osoby i obywatelstwo polskie. W Polsce występuje się
o paszport do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za
granicą - do konsulatu RP właściwego ze względu na miejsce pobytu.
Paszporty wydawane są na okres: 10 lat od daty wydania; 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 – 13 lat; 1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5; na
żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport 5-letni ważny
przez 12 miesięcy.
Nowe paszporty zawierają zakodowane w warstwie elektronicznej dokumentu
dane biometryczne jego posiadacza - wizerunek twarzy i odciski palców.
Paszport tymczasowy: wydaje się go dzieciom, które nie ukończyły 5 lat, osobom przebywającym za granicą na czas oczekiwania na doręczenie paszportu
sporządzonego w Polsce, osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą, oczekującym na powrót do miejsca stałego pobytu, osobom przebywającym
w Polsce i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych
z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.
Paszport tymczasowy nie zawiera danych biometrycznych. Jest ważny na określony w nim czas, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Prawo jazdy
Prawo jazdy jest wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu, a w uzasadnionych
przypadkach właściwego ze względu na miejsce czasowego pobytu. Aby prawo
jazdy zostało wydane, potrzebne jest złożenie wniosku przez zainteresowaną
osobę oraz uiszczenie opłaty ewidencyjnej. Wskazana opłata jest dochodem
powiatu. To właśnie wydział komunikacji starostwa wydaje prawo jazdy po
odpowiednim okresie. Z reguły okres ten nie przekracza czterech tygodni.
Wnioski o wydanie (wymianę) prawa jazdy są dostępne w wydziałach komunikacji w starostwach powiatowych (urzędach miast). Wniosek można złożyć
osobiście lub drogą pocztową.
Do wniosku należy dołączyć: dowód uiszczenia opłaty w wysokości 84 zł; dowód
wniesienia opłaty ewidencyjnej wynoszącej 50 gr; fotografię.
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Fakt, czy zagraniczne prawo jazdy jest ważne w Polsce i przez jaki okres, zależy
od tego, w którym kraju zostało ono wydane.
Należy pamiętać, iż posługiwanie się prawem jazdy, wydanym w Polsce przed
1 lipca 1999 roku, jest traktowane jak jazda bez ważnego dokumentu.

Sprawa

Przydatne Informacje

Urząd/Instytucja

Dowód osobisty www.msw.gov.pl/portal/
pl/363/4532/Informacje_ogolne

Urzędy Miast i Gmin

Paszport

www.paszporty.mswia.gov.pl

Opolski Urząd Wojewódzki
– Oddział Paszportów

Prawo jazdy

wydziały komunikacji
Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe

12

Adres
Lista Urzędów Miast i Gmin Województwa
Opolskiego dostępna na stronie:
http://www.bip.opole.uw.gov.pl/
Zakładka Administracja Samorządowa
45-056 Opole,
ul. Ozimska 19 II p.
tel. 77 44 11 540,
Punkt Informacyjny: 77 44 11 535
fax: 77 453 89 71
Lista Starostw Powiatowych Województwa Opolskiego dostępna na stronie:
http://www.bip.opole.uw.gov.pl/
Zakładka Administracja Samorządowa
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PRACA I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Poszukiwanie pracy w kraju najlepiej zacząć już na etapie planowania powrotu.
Praca za granicą jest okazją do zdobycia wielu cennych doświadczeń i umiejętności, które mogą zwiększyć szanse na sukces na rynku pracy po powrocie
do Polski. Należy zadbać, by nasze nowe umiejętności zostały uznane w Polsce
i stanowiły atut w rozmowach kwalifikacyjnych z pracodawcą.
Ogłoszeń z ofertami radzimy poszukiwać w podobnych miejscach jak przed
wyjazdem za granicę: w urzędach pracy, ogłoszeniach prasowych, internecie,
prywatnych portalach pośrednictwa pracy, na stronach internetowych firm
oraz w systemie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES.

Rejestracja w urzędzie pracy
Aby osoba poszukująca pracy mogła skorzystać z pomocy w postaci usług
rynku pracy oraz świadczeń finansowych, powinna dokonać rejestracji w urzędzie pracy, uzyskując w ten sposób status osoby bezrobotnej lub poszukującej
pracy.
W tym celu należy udać się osobiście do właściwego pod względem naszego
miejsca zameldowania Powiatowego Urzędu Pracy, wypełnić kartę rejestracyjną
i złożyć wymagane dokumenty.
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Każda osoba rejestrująca się w urzędzie musi wypełnić kartę rejestracyjną,
w której podaje informacje zgodnie z posiadanymi dokumentami. Każdy zapis w karcie rejestracyjnej jest sprawdzany i weryfikowany przez pracownika
urzędu z dokumentami dostarczonymi do rejestracji. Prawdziwość wpisanych
w kartę danych osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem
składanym w obecności urzędnika.
W celu rejestracji należy dostarczyć szereg dokumentów. Najważniejsze:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem (w przypadku
innych dokumentów dodatkowo poświadczenie zameldowania);
• Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły lub dyplom w oryginale;
• Oryginały wszystkich świadectw pracy z całego okresu zatrudnienia oraz
wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień;
• Dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych
prac, jeżeli taki dokument osoba posiada;
• Numer identyfikacji podatkowej NIP;
• W przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, dodatkowo oryginał decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności
gospodarczej;
• Zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru;
• Osoby, które pobierały świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy
lub macierzyński po ustaniu zatrudnienia powinny okazać dodatkowo
zaświadczenie z ZUS o okresach pobierania tych świadczeń z podstawą
wymiaru;
• W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkowo zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia
(stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społecznie
i Fundusz Pracy) w rozbiciu miesięcznym;
• Osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia dodatkowo zaświadczenie
o okresie wykonywania pracy wraz z wyszczególnieniem osiągniętego
wynagrodzenia, od którego istniał obowiązek ubezpieczenia społecznego
i opłacania składki na Fundusz Pracy;
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• W przypadku rejestracji osoby niepełnosprawnej wymagany jest dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
Urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy podpisania karty rejestracyjnej.

Internet: idealny pomocnik
Portale internetowe poświęcone pracy udostępniają najnowocześniejsze
narzędzia rekrutacji on-line. Stanowią wsparcie w nawiązywaniu kontaktów
pomiędzy pracodawcami i osobami poszukującymi pracy.
Oprócz ogłoszeń (oferty pracy można wyszukiwać, stosując takie kryteria jak
słowa kluczowe, region, kategoria, branża pracodawcy czy profil działania),
można w nich znaleźć praktyczne informacje, jak szukać pracy, jak napisać CV
i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Znajdą tu też coś dla siebie
osoby już pracujące – np. kalkulatory wynagrodzeń, informacje z zakresu prawa
pracy czy historie karier znanych osób.
Portale wspierają również przedsiębiorstwa w podnoszeniu efektywności
działania firmy oraz w rozwoju kompetencji pracowników. Oferują usługi dodatkowe, jak np. newslettery z konkretnymi ofertami pracy. Żeby je otrzymywać, należy dokonać rejestracji jako użytkownik portalu i dokonać subskrypcji
usługi. Przesłane na skrzynkę e-mail oferty pracy będą odpowiadać uprzednio
określonym przez użytkowników preferencjom.
W poszukiwaniu pracy mogą się również okazać przydatne społecznościowe
serwisy internetowe, jak np. Goldenline czy Profeo. Zostały one stworzone
z myślą o profesjonalistach z różnych branż. To serwisy dla tych, którzy chcą
nawiązywać kontakty biznesowe, dzielić się doświadczeniami oraz brać udział
w dyskusjach tematycznych w specjalnie utworzonych grupach. Można tu
też zamieszczać własne ogłoszenia i pozwolić się znaleźć potencjalnemu
pracodawcy.
Poniżej zamieszczamy przydatne w szukaniu pracy linki do stron internetowych, zawierających ogłoszenia o pracy. Jeżeli mają Państwo propozycje
rozszerzenia naszej bazy, zachęcamy do przesyłania linków, które możemy
dodać.
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Serwisy – poszukiwanie pracy:

www.jobrapido.pl
www.careerjet.pl

www.infopraca.pl

www.jobleer.pl

www.kariera.com.pl
www.twojecv.pl

Oto witryny internetowe, zawierające branżowe oferty pracy:

www.top-praca.pl
www.cvonline.pl

www.bdi.com.pl
– Bank Danych o Inżynierach
www.przedstawiciele.pl
– dla przedstawicieli handlowych
www.telepracuj.pl
– oferty telepracy
www.iqfm.pl
– portal zespołów handlowych
i merchandisingowych
www.grapevinejobs.pl
– praca w mediach
www.publiczni.pl
– w administracji publicznej
www.informatycy.info
– praca dla informatyków

www.topjobs.pl
www.kariera.pl
www.i-praca.pl
www.jobber.pl
www.hays.pl
www.wakaty.com.pl
www.hrk.pl
www.jobexpress.pl
www.rynekpracy.pl
www.gowork.pl
www.zielonalinia.gov.pl
www.pracuj.pl
www.jobpilot.pl

Największą ilość ogłoszeń o pracy znaleźć można na zakładkach,
znajdujących się na ogólnopolskich portalach internetowych:

www.monsterpolska.pl
www.abcpraca.pl
www.jobs.pl
www.praca.pl

www.gazetapraca.pl
www.praca.onet.pl
www.praca.interia.pl
www.praca.wp.pl
www.praca.money.pl
www.praca.bankier.pl

W internecie można znaleźć też
serwisy udostępniające ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników,
które zamieszczają na swoich portalach zasoby innych witryn internetowych:
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Jeżeli poszukujecie zatrudnienia
w administracji rządowej i samorządowej:
www.dsc.kprm.gov.pl
– serwis służby cywilnej
www.praca.gov.pl
www.psz.praca.gov.pl
www.eures.praca.gov.pl

Serwisy społecznościowe:
www.goldenline.pl
www.profeo.pl
www.link2u.pl
www.linkedin.com

FORMY ZATRUDNIENIA
Poszukując pracy w Polsce po powrocie z zagranicy spotykamy się z różnymi
formami zatrudnienia: umową o pracę, umową cywilnoprawną lub samozatrudnieniem. Radzimy sprawdzić i zastanowić się, która z form będzie najkorzystniejsza w naszych nowych realiach.
Sytuacja na rynku pracy spowodowała, że pracodawcy coraz chętniej zastępują
umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi lub kontraktami z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Trzeba mieć świadomość,
kiedy to działanie jest zgodne lub niezgodne z prawem.

Umowa o pracę
Umowa o pracę, która jest uregulowana przepisami Kodeksu Pracy, gwarantuje
pracownikowi przywileje pracownicze, takie jak prawo do płatnego urlopu,
gwarancję minimalnego wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego. Jej atutem
jest szczególna ochrona niektórych grup pracowników, np. kobiet w ciąży lub
osób w tzw. okresie ochronnym przed emeryturą, unormowanie czasu pracy
oraz określona procedura wypowiadania umów o pracę (okres wypowiedzenia może wynosić 2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące, w określonych w umowie
przypadkach – nawet dłużej).

Umowa – zlecenie
Umowa cywilnoprawna nie daje osobie wykonującej zlecenie takich przywilejów jak umowa o pracę. Już chociażby fakt uregulowania jej wyłącznie
przepisami kodeksu cywilnego powoduje tę sytuację. W przypadku takiej formy
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zatrudnienia liczy się zadanie, które ma zostać wykonane; nie zachodzi podległość służbowa, występują dwa podmioty: zleceniodawca i zleceniobiorca.
Umowa taka może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
Podobnie jak w umowie o pracę, należy od umowy-zlecenia odprowadzać
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w przypadku, gdy osoba
wykonująca zlecenie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innym
zakładzie pracy, wtedy po stronie zleceniodawcy obciążenia te są mniejsze).
Ten rodzaj wykonywania zadań ma swoje zalety. Zaletą umowy-zlecenia jest
fakt, że daje ona więcej swobody obu stronom. Zleceniodawcy mają możliwość
uzależnienia całości świadczeń od efektów osiąganych przez osobę zatrudnioną, a wynagrodzenie przysługuje nie z tytułu samego świadczenia pracy, lecz
z tytułu uzyskania zamierzonego rezultatu. W tym przypadku należy ograniczać
się jedynie do określenia zadań, jakie w ramach danej umowy mają być wykonywane. Z kolei zleceniobiorcy mogą wykonywać zadania w dogodnym dla siebie
czasie i nie są rozliczani z faktycznej liczby godzin spędzonych w biurze.

Umowa o dzieło
Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, że za ostateczny kształt
dzieła odpowiedzialny jest przyjmujący zlecenie. Jej podstawy i kształt regulują
przepisy kodeksu cywilnego.
Atutem umowy o dzieło są zwiększone koszty uzyskania przychodu w przypadku działalności twórczej (np. przygotowanie artykułu dla gazety, stworzenie
utworu muzycznego). Faktycznie opodatkowana będzie więc tylko połowa
wynagrodzenia (koszt uzyskania przychodu: 50 proc.). Minusem tego typu
umowy jest fakt, że nie uprawnia ona pracownika do płatnych urlopów, odpraw ani zasiłków. Nie trzeba odprowadzać od niej składek na ubezpieczenia
społeczne ani zdrowotne (chyba że umowa jest zawarta przez firmę z własnym
pracownikiem).

Samozatrudnienie
Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej, trzeba pamiętać,
że jest to działanie trudniejsze niż zatrudnienie się u innego pracodawcy. Osoba
prowadząca firmę nie ma żadnych praw pracowniczych, sama musi m.in. opłacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatki, prowadzić
administrację księgowo-podatkową. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa
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dopiero po 180 dniach, a urlop jest zazwyczaj bezpłatny. Z drugiej zaś strony,
może współpracować z wieloma podmiotami na rynku, nie musi się ograniczać
do jednego zleceniodawcy.
Zaletą prowadzenia własnej działalności jest możliwość redukowania kosztów
przez odliczanie podatku VAT od kupowanych towarów i usług oraz obniżania
podatku dochodowego przez rozliczanie inwestycji oraz zatrudnianie innych
osób. Koniecznie podkreślić też należy satysfakcję z samego faktu bycia własnym szefem.
W momencie podpisania umowy o świadczenie usług zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności. Bierze też na siebie ryzyko
finansowe związane z wykonaniem tego zlecenia, które dotychczas obciążało
pracodawcę. Od tego momentu podlega prawom rynku. Jednak w przypadku
pozyskania kilku klientów ma szansę na rozwój własnego biznesu i na uniezależnienie się od jednego pracodawcy, jest elastyczny.

Źródła finansowania zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej
Podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej stwarza ogromne możliwości samorealizacji. Niemniej, dla każdego początkującego przedsiębiorcy fakt inicjacji przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi obawami, związanymi
przede wszystkim z pozyskaniem kapitału na uruchomienie i prowadzenie
działalności gospodarczej. Wydatki te można pokryć z dwóch zasadniczych
źródeł: kapitału własnego, kapitałów obcych. W tej części poradnika przedstawimy możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na rozpoczęcie
i prowadzenie działalności gospodarczej.

Powiatowe Urzędy Pracy:
jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej
O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się
bezrobotny, zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz bezrobotny,
zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie działania danego PUP,
który spełnia określone przez Urząd warunki.
Maksymalna wysokość środków na podjęcie działalności nie może przekroczyć
6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia
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umowy (ok. 20 tys. PLN). W przypadku, gdy działalność jest podejmowana
na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów
prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie
może przekroczyć 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka-założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na
jednego członka, przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.
Środki te mogą być przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń, mebli, sprzętu komputerowego i innych środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności, a także na pokrycie kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. Ze środków
tych sfinansować można również remont lokalu, w którym prowadzona będzie
działalność gospodarcza (maksymalnie do 20% wnioskowanej kwoty). Na zakup
towaru i materiałów do produkcji można przeznaczyć maksymalnie do 20%
wnioskowanej kwoty, natomiast na reklamę do 5%.
Aby otrzymać dofinansowanie, należy we właściwym Powiatowym Urzędzie
Pracy złożyć formularz wniosku i ukończyć szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”.
Szczegółowych wyjaśnień udzielają Powiatowe Urzędy Pracy.

Dotacje ze środków Funduszy Strukturalnych
W ramach dostępnych środków Funduszy Strukturalnych, związanych z zakładaniem i przede wszystkim prowadzeniem działalności gospodarczej
w województwie opolskim, wskazać należy Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Opolskiego, który oferuje dla osób zamierzających założyć
działalność gospodarczą lub prowadzących już własne firmy, następujące
formy wsparcia:

Wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej:
a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Działanie Różnicowanie w kierunku działalności
Wysokość wsparcia – do 100 tys. PLN dla jednego beneficjenta w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji Programu Obszary Wiejskie.
Poziom pomocy finansowej – maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych
operacji.
Pomoc jest udzielana na wsparcie inwestycyjne w podejmowaniu lub rozwijaniu
przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej
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lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł
dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Beneficjent - osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika
lub domownik, która zamieszkuje na obszarach wiejskich.
Działalność, której dotyczy operacja, jest zarejestrowana na obszarach wiejskich.
Inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych
na obszarach wiejskich.
b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Wysokość wsparcia – do 40 tys. PLN dla osoby fizycznej w formie jednorazowej
dotacji inwestycyjnej, a dodatkowo wsparcie pomostowe.
Poziom pomocy finansowej – do 100% wartości kosztów kwalifikowanych.
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym
na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
– doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej;
– przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami,
które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie
realizowanym w ramach przedmiotowego Działania) do wysokości 40 tys. zł
(lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
– wsparcie pomostowe w okresie do 6/12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane
miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem
oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które
rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
c) Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Opolskiego 2007–2013
Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiostwach
Wysokość wsparcia – powyżej 40 tys. do 80 tys. PLN (dla osoby fizycznej
zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą – StartUp).
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Poziom pomocy finansowej – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych
projektu.
Wsparcie dla osób fizycznych, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z terenu województwa opolskiego. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez IZ, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego
projektu.

Środki na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej
a) Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Opolskiego 2007–2013
Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiostwach
Wysokość wsparcia – od 20 tys. do 800 tys. PLN
Poziom pomocy finansowej – maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych.
Dotacje na wydatki inwestycyjne i specjalistyczne usługi doradcze.
Ze wsparcia wyłączone są mikroprzedsiębiorstwa, działające w obszarze turystyki, rekreacji i sportu (objęte wsparciem w ramach Poddziałania 1.4.1) oraz
objęte wsparciem w ramach PROW 2007–2013.
b) Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Opolskiego 2007–2013
Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach
Wysokość wsparcia - dla mikroprzedsiębiorstw: od 800 tys. do 5 mln PLN,
dla małych i średnich przedsiębiorstw: od 200 tys. do 5 mln PLN.
Poziom pomocy finansowej maksymalnie: – 50% w sektorze transportu,
– 60% dla średnich przedsiębiorców, – 70% dla mikro i małych przedsiębiorców.
Wsparcie uzyskać mogą projekty, które dotyczą realizacji nowej, innowacyjnej
inwestycji. Z dofinansowania wyłączone są przedsiębiorstwa świadczące usługi
turystyczne i rekreacyjno-sportowe, które mogą uzyskać wsparcie w ramach
Poddziałania 1.4.1 oraz objęte wsparciem w ramach PROW 2007–2013.
c) Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Opolskiego 2007–2013
Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych
świadczonych przez przedsiębiorstwa
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Wysokość wsparcia – w ramach pomocy de minimis: od 20 tys. do 750 tys.
PLN – nie więcej niż 200 tys. Euro. W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:
od 200 tys. do 2,5 mln PLN.
Poziom pomocy finansowej - maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych
operacji – pomoc de minimis.
Poziom pomocy finansowej - maksymalnie 50% w sektorze transportu, – 60%
dla średnich przedsiębiorców, - 70% dla mikro i małych przedsiębiorców – regionalna pomoc inwestycyjna.
Wsparcie uzyskać mogą projekty przedsiębiorcy, który prowadzi działalność
i realizuje projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu.

Fundusze pożyczkowe
Fundusze pożyczkowe, które funkcjonują w Polsce, to instytucje pozabankowe,
funkcjonujące jako alternatywne formy wspomagania małych firm w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Działalność tego typu organizacji
ma na celu zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez
udzielanie pożyczek. Fundusz przenosi określoną ilość pieniędzy na rzecz
pożyczkobiorcy (np. przedsiębiorcy). Przeniesienie kwoty następuje na podstawie umowy zawartej między pożyczkobiorcą a funduszem. Przedsiębiorca
zobowiązuje się do zwrotu tej samej kwoty. W zamian za otrzymaną pożyczkę
pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz funduszu odsetek, które
występują w formie oprocentowania. Dzięki temu fundusz pozyskuje środki
na prowadzenie dalszej działalności, a pożyczkobiorca uzyskuje kapitał na
realizację zamierzonych celów.

Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Program rozwoju MSP
Wnioskodawcy: osoby fizyczne i prawne prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie kraju.
Przeznaczenie pożyczek: Zakup maszyn i urządzeń (nowych lub używanych
do 10 lat).
Zasady finansowania: 5-letni okres spłaty pożyczki z możliwością skorzystania
z karencji. Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej obowiązującej na
dzień zawarcia umowy pożyczki w wysokości stopy bazowej, określanej przez
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Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty
Europejskiej, powiększonej o marżę.
Maksymalna kwota pożyczki: 300.000 zł.

Program rozwoju rolnictwa
Wnioskodawcy: Program jest adresowany do osób fizycznych lub prawnych prowadzących lub zamierzających uruchomić działalność rolniczą na terenie kraju.
Przeznaczenie pożyczek:
1. Zakup maszyn i urządzeń, w tym ciągników rolniczych oraz przyczep (nowych
lub używanych), służących prowadzeniu działalności rolniczej;
2. Zakup, budowę lub remont nieruchomości gospodarczych;
3. Zakup ziemi - gruntów rolnych;
4. Zakup stada podstawowego.
Zakupy mogą być dokonywane zarówno w kraju, jak i za granicą.
Zasady Finansowania: 5-letni okres spłaty pożyczki z możliwością skorzystania
z karencji. Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień
zawarcia umowy pożyczki w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję
Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej o marżę.
Maksymalna kwota pożyczki: 300.000 zł.

Fundusz Mikro-Pożyczkowy
Wnioskodawcy: Pożyczki skierowane są do małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego lub śląskiego.
Przeznaczenie pożyczek: zakupy inwestycyjne: zakup nieruchomości, budowa,
adaptacja, remont lub przebudowa nieruchomości, zakup maszyn, urządzeń,
pojazdów użytkowych (nowych lub używanych), zakup wyposażenia biura,
zakup materiałów, surowców, towarów handlowych.
Okres spłaty pożyczki:
– 10-letni na cele inwestycyjne;
– 3-letni na cele obrotowe z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału oraz wcześniejszej spłaty pożyczki bez konsekwencji finansowych.
Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia
umowy pożyczki w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej,
powiększonej o marżę.
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Maksymalna kwota pożyczki: 500.000,00 zł

Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Wnioskodawcy: Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:
– posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego – na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego;
– spoza województwa opolskiego - na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego.
Przeznaczenie pożyczek: zakup nieruchomości, budowa, remont lub przebudowa nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura; inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów
i surowców lub towarów (środki obrotowe).
Zasady finansowania: okres spłaty pożyczki: 5-letni - w przypadku pożyczek na
cele inwestycyjne; 3-letni - w przypadku pożyczek na cele obrotowe.
Maksymalna kwota pożyczki: 500.000 PLN.

Kredyty bankowe
Ze względu na wielość dostępnych na rynku możliwości kredytowania zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej nie będziemy opisywać
wszystkich dostępnych możliwości. W celu znalezienia najlepszego w danej
sytuacji kredytu bankowego, polecamy kontakt z doradcą finansowym lub
skorzystanie z powszechnie dostępnych porównywarek internetowych kredytów bankowych. Poniżej przykładowa lista internetowych porównywarek
kredytów:
www.taxcare.pl/kredyty
www.openfinance.pl
www.kredyty-dla-firm.mybank.pl
www.kredytydlafirm.info
www.kredyt-online.pl
www.kredyt-porownanie.pl
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GDZIE ZAŁATWIĆ POSZCZEGÓLNE SPRAWY
i SZUKAĆ PRZYDATNYCH INFORMACJI
Sprawa

Przydatne Informacje

Rejestracja w Powiatowym www.wup.opole.pl
Urzędzie Pracy

Możliwe formy
zatrudnienia

www.powroty.zielonalinia.gov.pl
http://www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/
pdf/formy_zatrudnienia.pdf

Źródła finansowani,
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej

Środki Powiatowych Urzędów Pracy - Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej

Źródła finansowania,
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej

Środki z Funduszy Strukturalnych
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd/Instytucja/Adres

Kontakt - Telefon/Email

Powiatowy Urząd Pracy
Brzeg, ul. Armii Krajowej 32

77 444 13 90
77 444 13 91

Powiatowy Urząd Pracy
Głubczyce, ul. Pocztowa 6

77 485 20 37

Powiatowy Urząd Pracy
Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11

77 482 70 41

Powiatowy Urząd Pracy
Kluczbork, ul. Sienkiewicza 22

77 447 13 35

Powiatowy Urząd Pracy
Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

77 44 666 30

Powiatowy Urząd Pracy
Namysłów, Pl. Wolności 1

77 419 09 20

Powiatowy Urząd Pracy
Nysa, ul. Słowiańska 19

77 448 99 11

Powiatowy Urząd Pracy
Olesno, ul. Dworcowa 4

34 359 79 18

Powiatowy Urząd Pracy
Opole, ul. Hubala 21

77 442 29 29

Powiatowy Urząd Pracy
Prudnik, ul. Jagiellońska 21

77 436 23 04
77 436 37 82

Powiatowy Urząd Pracy
Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2 A

77 462 18 00
77 462 18 01
info.powroty@zielonalinia.gov.pl

j.w.

Opolski Regionalny Oddział
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Wrocławska 170 G
45-836 Opole
Sekretariat - tel. 77 401 84 00/01
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Główny Punkt Informacyjny o Funduszach
Europejskich UMWO
Departament Koordynacji Programów
Operacyjnych
ul. Barlickiego 17
45-083 Opole
tel. 77 44 04 720-722
fax. 77 44 04 72
info@opolskie.pl
www.opolskie.pl; www.rpo.opolskie.pl

Sprawa

Przydatne Informacje

Urząd/Instytucja/Adres

Kontakt - Telefon/Email
tel. 77 44 16 701
fax: 77 44 16 702
e-mail: wup@wup.opole.pl

Źródła finansowania,
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej

Środki z Funduszy Strukturalnych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach
Europejskich UMWO
Departament Koordynacji Programów
Operacyjnych
ul. Barlickiego 17
45-083 Opole
tel. 77/ 44 04 720-722
fax. 77 44 04 72
info@opolskie.pl
www.opolskie.pl; www.rpo.opolskie.pl
tel.: 77 403 36 00
fax: 77 403 36 09
e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl

Źródła finansowania,
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej

Środki z Funduszy Strukturalnych
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Opolskiego

Fundusze pożyczkowe

www.fundacja.opole.pl

Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki w Opolu
ul. Spychalskiego 1A,
45-716 Opole

Fundacja Rozwoju Śląska oraz
Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Słowackiego 10,
45-364 Opole
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Główny Punkt Informacyjny o Funduszach
Europejskich UMWO
Departament Koordynacji Programów
Operacyjnych
ul. Barlickiego 17
45-083 Opole
tel. 77 44 04 720-722
fax. 77 44 04 72
info@opolskie.pl
www.opolskie.pl; www.rpo.opolskie.pl
tel.: + 48 77 454 25 97,
+ 48 77 423 28 80
fax: + 48 77 454 56 10
frssek@fundacja.opole.pl
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DOM i RODZINA
Dzieci wracają z nami
Na emigracji rodzi się coraz więcej dzieci polskich emigrantów bądź dzieci ze
związków mieszanych. Wiąże się z tym szereg konsekwencji formalnych i prawnych. W związku z powrotem do Polski może dojść do sytuacji, w której dzieci
nie będą posiadały polskiego paszportu. Niezwłocznie po przyjeździe należy
sformalizować ich pobyt w kraju. Sposób legalizacji zależy od obywatelstwa
oraz wieku dzieci. Nie należy zapomnieć także o formalnościach związanych
z przyjęciem naszego dziecka do szkoły lub na studia.

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą
Dziecko urodzone poza granicami Polski rejestrujemy w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce
jednego z rodziców.
Rejestracja dziecka w urzędzie stanu cywilnego może nastąpić przez:
• wpisanie zagranicznego aktu urodzenia;
• odtworzenie aktu urodzenia w przypadku niemożności uzyskania zagranicznego odpisu aktu urodzenia;
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• zarejestrowanie urodzenia, jeżeli nie zostało ono zgłoszone za granicą.
Akt urodzenia możemy zarejestrować osobiście, za pośrednictwem najbliższej
rodziny albo innej osoby upoważnionej (konieczne będzie wówczas pełnomocnictwo). Do wniosku o rejestrację zagranicznego aktu urodzenia należy
dołączyć następujące dokumenty:
• dokument zagraniczny (zagraniczny akt urodzenia) wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego;
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dowód ten należy dołączyć nie
później niż w ciągu 3 dni od chwili złożenia wniosku).
W wypadku wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu urodzenia
wysokość opłaty skarbowej wynosi 50 zł. Opłata skarbowa od decyzji o odtworzeniu aktu urodzenia lub zarejestrowaniu urodzenia wynosi 39 zł.

Żłobek: niemowlak pod opieką
Przyjęcia do żłobków publicznych odbywają się przez cały rok. Po powrocie
należy udać się do wybranego żłobka i pobrać kartę zgłoszenia. Po jej wypełnieniu – odnieść do placówki. Dziecko zostaje wpisane na listę oczekujących
i w momencie pojawienia się wolnego miejsca – przyjęte do żłobka.
Ponieważ każdy żłobek ma swoją listę oczekujących, szanse na przyjęcie zwiększy złożenie zgłoszeń do kilku żłobków.
Zasadniczo do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku powyżej 5–6 miesięcy,
jednakże są wyjątki. Niektóre żłobki przyjmują dzieci, które ukończyły pierwszy
rok życia. Lepiej wcześniej ustalić to z wybraną placówką. Wizyta lub telefon
pozwoli uniknąć przykrej niespodzianki i pozwoli także ocenić szanse na przyjęcie dziecka do danej jednostki.
Lista żłobków publicznych w województwie opolskim:
Nazwa

Kod

Miejscowość

Ulica

Telefon

Żłobek Miejski nr 2

49-300 Brzeg

Kamienna 4

tel (77) 4162656

Żłobek Miejski nr 1

49-305 Brzeg

Gaj 3

tel (77) 4163623

Żłobek Miejski

48-250 Głogówek

Korfantego 5

tel (77) 4373406

Żłobek

48-100 Głubczyce

Wałowa 4

tel (77) 4852408

Żłobek

48-340 Głuchołazy

Jana Pawła II 24

tel (77) 4391508

Żłobek nr 10

47-232 Kędzierzyn-Koźle Kazimierza Wielkiego 6

tel (77) 4723118

Żłobek nr 6

47-220 Kędzierzyn-Koźle 1 Maja 7

tel (77) 4833734

Żłobek nr 3

47-220 Kędzierzyn-Koźle Skargi 25

tel (77) 4832411

29

Nazwa

Kod

Miejscowość

Ulica

Telefon

Żłobek nr 8

47-200 Kędzierzyn-Koźle Filtrowa 13

tel (77) 4823454

Żłobek Miejski

46-200 Kluczbork

Waryńskiego 26

tel (77) 4182315

Żłobek Miejski nr 1

48-303 Nysa

Kusocińskiego 2

tel (77) 4353686

Żłobek nr 2

48-300 Nysa

Grodkowska 30

tel (77) 4333109

Żłobek Miejski

46-300 Olesno

Kościuszki 9

tel (34) 3582457

Żłobek nr 9

45-286 Opole

Skautów Opolskich 6

tel (77) 4559148

Żłobek nr 4

45-083 Opole

Barlickiego 2

tel (77) 4545583

Żłobek nr 2

45-056 Opole

Teatralny 3

tel (77) 4538032

„Pomnik Matki Polki”
Żłobek

45-861 Opole

Dambonia 3

tel (77) 4570995

Żłobek

46-040 Ozimek

Dłuskiego 15

tel (77) 4651355

Żłobek

47-100 Strzelce Opolskie kard. Wyszyńskiego 14

tel (77) 4612488

Żłobek Samorządowy

47-330 Zdzieszowice

tel (77) 4842630

Piastów 20

Kolej na przedszkole
Do publicznego przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
w tym dzieci urodzone od września do grudnia, z najmłodszego rocznika
objętego naborem na nowy rok szkolny. Także dzieci powyżej 6 lat, którym na
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie
obowiązku szkolnego. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może być przyjęte do
przedszkola w szczególnie uzasadnionym przypadku.
Dziecko jest zapisywane do przedszkola jednorazowo na cały etap edukacji
przedszkolnej. Rodzice/prawni opiekunowie składają kartę zgłoszenia dziecka
tylko w jednym, wybranym przez siebie przedszkolu. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą na karcie zgłoszenia zaznaczyć maksymalnie dwa inne
przedszkola, tzw. drugiej i trzeciej preferencji. Dodatkowe preferencje zwiększają szansę na przyjęcie dziecka. Dziecko w pierwszej kolejności jest przyjmowane
do przedszkola, w którym została złożona karta zgłoszenia.
W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z wybranych przedszkoli pozostaje ono na listach rezerwowych w przedszkolach wybranych przez rodziców w zgłoszeniu. Dzieci z list rezerwowych są przyjmowane na wolne
miejsca, tworzące się po zakończeniu naboru do przedszkoli, według zasad
obowiązujących podczas naboru. O możliwości przyjęcia dziecka dyrektor
przedszkola powiadomi rodziców telefonicznie. Dziecko zostanie usunięte
z listy rezerwowej, jeżeli rodzice nie skorzystają z propozycji przyjęcia dziecka
do któregokolwiek z przedszkoli wybranych w zgłoszeniu.
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Szczegóły dotyczące trybu wyboru oraz adresy przedszkoli w województwie
opolskim znajdziemy w internecie pod adresem:
http://oswiata.um.opole.pl/index.php – w zakładce przedszkola.
Ze względu na rejonizację w zakresie przyjmowania do przedszkola oraz
z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolach publicznych, rodzicom
pozostają do wyboru placówki niepubliczne. Koszty oraz zakres opieki i jej
godzinowy wymiar różnią się w poszczególnych placówkach. Dlatego radzimy
przed zapisaniem dziecka ustalić te kwestie osobiście lub telefonicznie.
Listy przedszkoli niepublicznych są dostępne w internecie:
http://www.przedszkola.edu.pl/baza_opols/opolskieazn.htm.

Pora do szkoły
Rodzice, którzy z różnych względów decydują się na powrót do Polski, a ich
dziecko nadal podlega obowiązkowi szkolnemu, muszą zapisać je do szkoły.
Sytuację prawną uczniów powracających z zagranicy reguluje Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innego.
Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole
podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej
szkole ponadpodstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:
– świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce;
– na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Szkoła musi przyjąć dziecko, które uczyło się za granicą. O jego przyjęciu
po powrocie z zagranicy decyduje dyrektor szkoły. Zapis ten dotyczy jednak
wyłącznie szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ w przypadku szkolnictwa
niższego szczebla decyduje przynależność ucznia do rejonu danej placówki
oraz konieczność realizacji obowiązku szkolnego.
Rodzice składają do dyrektora szkoły podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
dołączając świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły/klasy za granicą.
Dokumenty te należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego (w praktyce
dokonują tego często nauczyciele języków obcych). Przyjmując dziecko do placówki oświatowej, dyrektor bierze pod uwagę wiek, liczbę lat uczęszczania
do szkoły (w tym w Polsce) i klasę, którą ukończył kandydat.
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W przypadku wątpliwości dotyczących złożonych dokumentów dyrektor może
się zwrócić do pełnomocnika do spraw uznawalności świadectw i dyplomów
w kuratorium oświaty. Nie oznacza to jednak, że szkoła może odmówić przyjęcia
dziecka objętego obowiązkiem szkolnym.
Dyrektor szkoły po zebraniu niezbędnych dokumentów przeprowadza tzw.
diagnozę wstępną, która umożliwi ocenę umiejętności i wiadomości dziecka
oraz pozwoli przyjąć dziecko na podstawie świadectwa i wstępnej rozmowy.
Uczeń oraz jego rodzice mogą przedstawić w trakcie rozmowy dodatkowe
dokumenty o umiejętnościach i osiągnięciach w nauce.
Rodzice dziecka, które ukończyło za granicą szkołę będącą odpowiednikiem
szkoły podstawowej w polskim systemie oświaty, mogą dokonać nostryfikacji
świadectwa. Nie jest to jednak warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka
do szkoły w Polsce.
Powstaje tu problem w wyrównywaniu różnic programowych, ponieważ programy edukacyjne w poszczególnych krajach różnią się od siebie. Co prawda,
w nowych przepisach planuje się zawarcie zapisu dotyczącego 12-miesięcznego
okresu, w którym uczeń posiadający braki będzie mógł korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych, jednakże zapis ten aktualnie nie obowiązuje.
Problem polega na tym, że na realizację w/w postanowień rząd nie przeznacza
wystarczających środków. Bez pomocy finansowej trudno szkole prowadzić
dodatkowe zajęcia, zwłaszcza że wielu uczniów rozpoczyna naukę w Polsce
po dłuższym pobycie za granicą, gdzie nie uczyli się polskiej gramatyki, ortografii, posiadają istotne braki w zakresie edukacji z obszaru geografii czy
historii Polski.
Dlatego przyjęcie do szkoły ucznia powracającego z zagranicy musi być poprzedzone przygotowaniami, w których uczestniczą rodzice, dyrektor szkoły,
pedagog, psycholog oraz zespół pedagogów. Dobrze jest, kiedy proces ten
zachodzi bez pośpiechu (np. podczas wakacji).
Niezbędne jest zaangażowanie do współpracy rodziców ucznia. Stanowi to warunek konieczny dla integracji dziecka z nowym otoczeniem. Ze względu na
opisywany powyżej brak możliwości formalnej i systemowej pomocy edukacyjnej, rodzice muszą włączyć się samodzielnie i odpowiedzialnie w proces
uzupełniania luk programowych. Zadanie szkoły polega na przedstawieniu
zakresu treści programowych, które uczeń powinien opanować na kolejnych
etapach edukacji.
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Zdrowie to podstawa
W związku z obowiązującym w Polsce systemem opieki zdrowotnej i ubezpieczenia zdrowotnego przed powrotem albo bezpośrednio po powrocie,
obowiązkowo musimy dowiedzieć się, czy przysługuje nam prawo do opieki
zdrowotnej na terenie Polski. Pozwoli to uniknąć kłopotów, stresu i komplikacji,
gdy będziemy chcieli skorzystać z publicznej służby zdrowia. Nie dotyczy to
tylko i wyłącznie nas samych, ale także członków rodziny, którzy razem z nami
wracają do kraju (trzeba również zadbać o ich ubezpieczenie).
Warunkiem koniecznym dostępu do służby zdrowia finansowanej ze środków
publicznych jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
lub w innym kraju UE/EFTA. Należy zadbać, aby przez pierwszy okres po powrocie mieć prawo do opieki zdrowotnej, co umożliwia m.in. Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ – Karta EKUZ upoważnia nas jedynie do
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia podczas tymczasowego pobytu i nie mają charakteru
planowanego) lub odpowiedni formularz wydany przez instytucje kraju, z którego wracamy, zarejestrowany w oddziale wojewódzkim NFZ (Serii E 100 lub
dokument przenośny S1).
Publiczna opieka zdrowotna jest dostępna w Polsce dla osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, nieubezpieczonym spełniającym
określone kryteria lub posiadającym prawo do świadczeń w krajach UE/EFTA.
Jest dostępna w placówkach medycznych, posiadających umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy: pracowników,  osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub osób z nimi współpracujących, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, dzieci,
emerytów i rencistów, innych grup osób.
Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego posiadają również osoby bezrobotne,
zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oraz pobierające zasiłek stały
z pomocy społecznej. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania
składek dokonuje wówczas odpowiednio powiatowy urząd pracy lub ośrodek
pomocy społecznej.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej uzyskujemy z momentem zgłoszenia
do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ma również obowiązek zgłoszenia do Funduszu członków
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rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w takim samym zakresie i warunkach jak osoba ubezpieczona.
Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje pracodawca, zleceniodawca, w przypadku emerytów i rencistów ZUS. W przypadku, gdy prowadzimy
osobiście działalność gospodarczą, musimy o to zadbać sami.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszonych przez nich członków rodziny ustaje po
upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,
czyli od momentu zakończenia opłacania składek.

Łagodzenie powrotnego szoku kulturowego:
poradnictwo psychologiczne
Spory odsetek osób, które wyjechały za granicę i powracają do kraju po dłuższym lub krótszym pobycie (dotyczy to zarówno osób, które emigrowały zarobkowo, jak też studentów, uczących się za granicą), przeżywa tzw. „powrotny
szok kulturowy”. Zjawisko to wiąże się często ze stresem, a w krańcowych
przypadkach z depresją.
Aby minimalizować te niepokojące zjawiska, przed powrotem należy się odpowiednio przygotować, także pod względem psychologicznym. Po przyjeździe
należy znaleźć czas na odbudowywanie relacji z najbliższymi czy przyjaciółmi,
budowanie nowego planu na dalsze życie, skorzystanie ze wsparcia psychologicznego.
Formy odbudowywania relacji z najbliższymi mogą być różnorakie, podobnie
jak budowania nowego planu na życie. Przykładowe formy znaleźć można
np. na stronie internetowej: www.powroty.gov.pl w zakładce „poradnik psychologiczny”.
W przypadku trudności ze stresem readaptacji pomocy można poszukiwać
w instytucjach do tego celu utworzonych: domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy
społecznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Ich wykaz znajdziemy na stronach internetowych:
http://www.psychowsparcie.org/gdzie_szukac_pomocy/Opolskie.
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Opieka społeczna – to nie wstyd prosić o pomoc
Jeśli po powrocie do kraju nasza sytuacja życiowa i finansowa nie są najlepsze,
mamy prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Uprawnienia do pomocy
materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie i skali problemów,
z jakim się borykamy.
Aby skorzystać z materialnych form pomocy społecznej dochód rodziny nie może
być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.
Obecnie obowiązujące kwoty wynoszą: osoba samotnie gospodarująca: do 477 zł
miesięcznie; rodzina: dochód na osobę nie może przekraczać kwoty 351 zł.
Aby uzyskać pomoc społeczną, należy przygotować odpowiednio umotywowane podanie, w którym opisana zostanie nasza sytuacja finansowo, rodzinna,
a następnie podanie to należy dostarczyć do najbliższego (odpowiedniego
miejscowo) Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mimo ujednoliconych przepisów regulujących zasady i kryteria przyznawania
pomocy, w OPS mogą prosić nas o różne dokumenty przy ustalaniu wysokości
dochodów, w zależności od przedstawionej sytuacji życiowej i finansowej
klienta. Może się zdarzyć tak, że pracując wcześniej za granicą, będzie konieczne przedłożenie jedynie pisemnego oświadczenia, a dochód nie będzie
brany pod uwagę, gdyż stanowić będzie tzw. dochód utracony. Pracownik
OPS może również stwierdzić, że duży dochód osiągany przez nas z pracy za
granicą w poprzednich miesiącach powinien nam wystarczyć na życie w kolejnych miesiącach i udzielenie pomocy jest niezasadne (wysokość pomocy
jest bowiem ustalana od wysokości dochodów). Każda decyzja w sprawie
przyznania bądź nieprzyznania pomocy jest decyzją indywidualną i zawsze
można się od niej odwołać do kierownika danej jednostki (rozpatrywana jest
zazwyczaj przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem
organu wydającego decyzję).
Przykładowe formy materialnej i niematerialnej pomocy społecznej:
• Dodatek mieszkaniowy;
• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe;
• Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne i zasiłki szkolne;
• Pomoc w formie usług opiekuńczych;
• Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy;
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• Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego;
• Świadczenie pielęgnacyjne;
• Zasiłek celowy (w tym specjalny);
• Zasiłek okresowy;
• Zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku.
O formach pomocy dostępnych w OPS w województwie opolskim, adresach
poszczególnych ośrodków informacje znajdziemy na ogólnopolskim portalu
Ośrodków Pomocy Społecznej – www.ops.pl .

GDZIE ZAŁATWIĆ POSZCZEGÓLNE SPRAWY
i SZUKAĆ PRZYDATNYCH INFORMACJI
Sprawa

Przydatne Informacje

Urząd/Instytucja/Adres

Dzieci
Rejestracja dziecka Urzędy Miast i Gmin
urodzonego
Urząd Stanu Cywilnego
za granicą

Lista Urzędów Miast i Gmin Województwa Opolskiego
dostępna na stronie:
www.bip.opole.uw.gov.pl

Przedszkola

Lista przedszkoli na podanych stronach internetowych:
http://oswiata.um.opole.pl/index.php
http://www.przedszkola.edu.pl/baza_opols/opolskieazn.htm

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Szkoły

Kuratorium oświaty
Szkoły publiczne i niepubliczne

Zdrowie

Narodowy Fundusz Zdrowia
Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu

Wsparcie
psychologiczne

Poradnie psychologiczne
http://www.psychowsparcie.org/
gdzie_szukac_pomocy/Opolskie/
www.powroty.zielonalinia.gov.pl

Opieka społeczna

Ośrodki Pomocy Społecznej
www.ops.pl

Kuratorium Oświaty w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: 77 4524568
fax: 77 4524921
e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl
www.kuratorium.opole.pl
NFZ Opole
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
tel.: 77 4020100
fax: 77 4020101
e-mail: kontakt@nfz-opole.pl
www.nfz-opole.pl
Domy Pomocy Społecznej,
Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
Ośrodki Pomocy Rodzinie,
Ośrodki Pomocy Społecznej,
Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne
http://www.psychowsparcie.org/gdzie_szukac_pomocy/
Opolskie/
Lista ośrodków na stronie internetowej
www.ops.pl
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