
Pracujesz na umowę o pracę, dorywczo lub na własny rachunek?
Dowiedz się jak rozliczyć podatki w Polsce: Podatki

Ви працюєте за трудовим договором, тимчасово чи ви самозайнятий?
Дізнайтеся, як сплачувати податки в Польщі:    ПодаткиПодатки

Чи почуваєте себе скривдженим діями фінансової установи?
Фінансовий омбудсмен може допомогти вам у суперечках із суб’єктами фінансового  
ринку – банками, страховиками, кредитними компаніями. Якщо ви потрапили в ситуацію,
що вимагає втручання, зверніться за допомогою до нього.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт:

Czujesz się pokrzywdzony działaniem instytucji finansowej?
Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w sporach z podmiotami rynku finansowego — bankami, ubezpieczycielami, 
firmami pożyczkowymi. Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, która wymaga interwencji, zwrócić się do niego o pomoc.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: Rzecznik Finansowy

Фінансового омбудсмена

Купуючи одяг, відкриваючи рахунок у банку, орендуючи машину, 
квартиру чи користуючись телефоном, ви стаєте споживачем.
Знайте свої права як споживача:    Споживач

Kupując ubrania, otwierając konto bankowe, wynajmując samochód,
mieszkanie czy korzystając z telefonu — stajesz się konsumentem.
Poznaj swoje prawa jako konsumenta: Konsument 

Будьте в безпеці в Інтернеті – не дозволяйте вводити себе в оману!
Управління фінансового нагляду Польщі інформує про небезпеки,
які можуть спіткати нас в Інтернеті, і вказує правильну процедуру.

Прочитайте ці поради:    Інтернет-безпека

Bądź bezpieczny w sieci – nie daj się oszukać!
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o zagrożeniach jakie
mogą spotkać nas w Internecie i wskazuje prawidłowe postępowanie.
Przeczytaj wskazówki: Bezpieczeństwo w sieci

Інтернет-безпека

Споживач

ФІНАНСОВИЙ ДОВІДНИК
РАДИ З ФІНАНСОВОЇ ОСВІТИ
Ви бажаний гість у Польщі, і ми хочемо, щоб ви почувались
у нас у безпеці. Тому ми показуємо, як ви можете подбати
про свої фінанси. 

Poradnik finansowy Rady Edukacji Finansowej

https://www.podatki.gov.pl/uk/
https://www.podatki.gov.pl/uk/
https://rf.gov.pl/ua/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f/
https://rf.gov.pl/ua/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f/
https://www.uakonsument.uokik.gov.pl/
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=77586&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=77586&p_id=18
https://www.uakonsument.uokik.gov.pl/


У вас є заощадження на банківському рахунку чи в SKOK?
Ваші кошти в безпеці до еквівалента 100 000. євро!
Готівка до еквівалента 100 000 тис. євро, накопичена на банківських рахунках або
в кооперативних ощадно-кредитних спілках, захищається Фондом банківських гарантій.

Дізнайтеся більше:    Фонд банківських гарантій

Masz oszczędności na rachunku w banku lub SKOK?
Twoje środki są bezpieczne do równowartości 100 tys. euro!
Środki pieniężne do równowartości 100 tys. euro zgromadzone na rachunkach bankowych lub w spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Dowiedz się więcej: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Фонд банківських гарантій

У вас є автомобіль чи інший транспортний засіб?
Детальніше про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власника
транспортного засобу: 

Posiadasz samochód lub inny pojazd?
Zapoznaj się z informacjami o obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu:
Ubezpieczenie OC lub zielona karta

Страхування цивільної відповідальності або зелена карта

Ви інвестуєте чи збираєтеся інвестувати на польському ринку капіталу?
Пам’ятайте, що польська компенсаційна система захищає активи, якими володіють  
інвестори, забезпечуючи виплату компенсацій у разі неплатоспроможності брокерської  
компанії. Але вона не захищає інвестора від інвестиційного ризику (тобто інвестиційних  
втрат) і не покриває збитки, спричинені помилковими інвестиційними порадами.

Тут ви знайдете важливу інформацію: 

Inwestujesz lub zamierzasz inwestować na polskim rynku kapitałowym?
Pamiętaj, że polski System Rekompensat chroni aktywa należące do inwestorów, zapewniając wypłatę rekompensat 
w przypadku stwierdzenia niewypłacalności domu maklerskiego. Ale nie chroni on inwestora przed ryzykiem 
inwestycyjnym (tj. stratą inwestycyjną) i nie obejmuje szkód wynikających z wadliwego doradztwa inwestycyjnego.
Tu znajdziesz ważne informacje: System Rekompensat: PL | EN

Схема компенсації: PL EN

PL

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zamierzasz lub już przeniosłeś działalność
swojej spółki do Polski i szukasz źródeł pozyskiwania kapitału?
Poznaj możliwości oferowane przez rynek kapitałowy w Polsce: Jak zostać spółką giełdową: PL | EN

EN

Ви підприємець і збираєтеся чи вже перенесли діяльність свого 
підприємства до Польщі та шукаєте джерела залучення капіталу? 
Дізнайтеся про можливості ринку капіталу в Польщі:
Як стати компанією зареєстрованою на біржі:   

Брошуру розроблено за ініціативи Ради з фінансової освіти завдяки співпраці таких установ: 
Міністерство фінансів, Управління фінансового нагляду Польщі, Управління конкуренції та 
захисту прав споживачів, Фонд банківських гарантій, Фінансовий омбудсмен, Варшавська 
фондова біржа, Національний депоз¬итарій цінних паперів, Польська страхова палата.

Ulotka została opracowana z inicjatywy Rady Edukacji Finansowej dzięki współpracy następujących 
instytucji: Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika Finansowego, 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 
Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Дякуємо, що
прочитали цю

брошуру!
Поділіться нею з друзями,
щоб вони також подбали

про свою фінансову
безпеку.

https://www.bfg.pl/uk/
https://www.bfg.pl/uk/
https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/
https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/
https://www.kdpw.pl/pl/uslugi/system-rekompensat/Strony/default.aspx
https://www.kdpw.pl/en/business/Pages/ComScheme.aspx
https://www.kdpw.pl/pl/uslugi/system-rekompensat/Strony/default.aspx
https://www.kdpw.pl/en/business/Pages/ComScheme.aspx
https://www.gpw.pl/jak-zaczac-emitowac
https://www.gpw.pl/jak-zaczac-emitowac
https://www.gpw.pl/how-to-be-listed
https://www.gpw.pl/how-to-be-listed

