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KOMUNIKATY



Przyłączając się do kondolencji dla rodzin ofiar tragicznego wypadku polskich pielgrzymów, który miał
miejsce koło Grenoble 22 lipca br., Konsulat Generalny RP w Lyonie składa wyrazy podziękowania wszystkim
instytucjom i osobom, które udzieliły wsparcia ofiarom wypadku i ich rodzinom.
W związku z licznymi zapytaniami o możliwość udzielenia pomocy finansowej ofiarom wypadku, Konsulat
Generalny RP w Lyonie informuje o możliwości przekazania wpłat na ten cel w formie czeku wystawionego
na Consulat de Pologne lub przelewu na konto bankowe: Société Générale Lyon Brotteaux, numer konta 30003
01201 00037290026 95, z dopiskiem: "poszkodowanym pielgrzymom".
INFORMACJE

 Zgodnie z unijnym rozporządzeniem (WE) nr1889/2005 obowiązującym od 15 czerwca 2007r., wszyscy
podróżni wjeżdżający na teren Unii Europejskiej lub z niego wyjeżdżający, którzy mają przy sobie
w gotówce kwotę 10 000 EUR lub wyższą, są zobowiązani do jej zadeklarowania właściwemu urzędowi
celnemu. Inicjatywa ta ma pomóc w działaniach podejmowanych na szczeblu UE w celu zwiększenia
bezpieczeństwa poprzez walkę z praniem pieniędzy, terroryzmem i przestępczością.



Od 1 lipca 2007r. obywatele RP posiadający dyplom na poziomie Master II (DESS / DEA) uzyskany na uczelni
francuskiej mającej uprawnienia do wydawania takich dyplomów, uzyskują nieograniczony dostęp
do francuskiego rynku pracy. W tym przypadku pracodawca nie musi występować o pozwolenie na pracę
dla kandydata, ani uiszczać opłat na rzecz ANAEM. Zatrudniony nie ma również obowiązku wystąpienia
o pozwolenie na pobyt, a jego wynagrodzenie nie powinno być niższe niż półtorakrotność płacy minimalnej,
tj. 1 280,07 x 1,5 = 1 920,105 EUR brutto. (Décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 relatif aux autorisations de travail)



Począwszy od 1 lipca br. we Francji obowiązują nowe przepisy w zakresie wykonywania pracy zarobkowej
przez studentów zagranicznych*. Student zagraniczny posiadający ważną studencką kartę pobytu,
bądź wystawione przez Prefekturę poświadczenie o jej wznowieniu (tzw. récépissé) nie ma obowiązku
występowania o zgodę na zatrudnienie do Dyrekcji Departamentalnej Pracy Zatrudnienia i Szkolenia
Zawodowego (DDTEFP) oraz ma prawo do wykonywania pracy zarobkowej maksymalnie do 60% (zamiast
50%) dopuszczalnego rocznego limitu czasu pracy tj. 964 godz./rok. Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia
deklaracji w DDTEFP w wydziale MOE (Main d'œuvre Etrangère). W departamencie Rhône zgłoszenie
powinno być dokonane w formie elektronicznej, bądź przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
najpóźniej na dwa dni przed zatrudnieniem studenta zagranicznego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię
tymczasowej karty pobytu studenta. Informacji dot. obowiązujących procedur udziela właściwa terytorialnie
DDTEFP, wydział MOE. * nie dotyczy studentów z Algierii, Article 9 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration e
t à l’intégration. Article 1er du décret n°2007-801 du 11 mai 2007 relatif aux autorisations de travail)



Zmianie uległ adres strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Lyonie: www.lyonkg.polemb.net.
Nowa wersja wzbogacona została o dodatkowe informacje z kraju i ze świata.



Powstało stowarzyszenie PRO ART’s POLOGNE, stawiające sobie za cel promocję polskiej kultury i sztuki.
Adres: 9, rue Saint Exupèry, 38400 Saint Martin d’Hères. Info: tel. 04 76 25 69 74.



Polskie
przedszkole
w
Lyonie
informuje
www.przedszkolelyon.com. Info: tel. 04 78 05 75 36.



Nowy przewodnik dla polskich uczniów i studentów pragnących odbyć staż praktyczny w przedsiębiorstwie
we Francji jest dostępny w wersjach polskiej i francuskiej na stronie internetowej: www.paris.polemb.net,
w rubryce „Informacje”.



Instytut Studiów Politycznych w Strasbourgu oraz Uniwersytet Wrocławski informują o nowej ofercie
kształcenia na poziomie podyplomowym M2 Métiers de l’Europe et de la coopération franco-polonaise,
skierowanej dla studentów znających biegle język francuski. Info: tel. 03 88 41 72 25, www-iep.u-strasbg.fr.

o

zmianie

adresu

internetowego

placówki:



TVP Polonia ogłasza nabór do programu Kultura nie zna granic. Oferta skierowana jest do młodzieży
polonijnej, szczególnie uzdolnionej artystyczne, spełniającej kryteria: pochodzenie polskie, wiek do 20 lat,
znajomość jęz. polskiego, udokumentowane osiągnięcia artystyczne (udział w konkursach, festiwalach,
wystawach, ewentualne wyróżnienia, nagrody, publikacje). Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
anna.szalanska@waw.tvp.pl, bądź lucjapietraszun@waw.tvp.pl.

 Linie lotnicze Centralwings uruchomiły nowe połączenie z Paryża/Beauvais do Poznania. Trasa będzie
obsługiwana dwa razy w tygodniu w środy i w piątki. Info: www.centralwings.com
NAUKA JEZYKA POLSKIEGO

 Instytut Języka i Kultury Polskiej w Lyonie (ILCP) informuje o wznowieniu seminariów dla młodzieży
przygotowującej się do francuskich egzaminów w jęz. polskim (matura, BTS, classes prépa). Pierwsze
spotkanie odbędzie się 6 października o g.14.00 w Szkole Polskiej, Collège St Marc 11 rue Soeur Bouvier
Lyon 5°. Info: tel. 06 19 89 64 69.

 Foyer d’Animations pour Tous w Ugine zaprasza na kursy języka polskiego dla dorosłych. Adres: 45, place
Montmain, 73400 Ugine. Info: tel. 04 79 37 31 81.
KALENDARZ















1-2.09 - Lyon, pawilon recepcyjny Lyon Mode City Euroexpo, g.10.30 - przyjęcie delegacji polskiej na targach
Lyon Mode City z udziałem reprezentantów Polskiej Izby Bielizny, magazynu Moda Intymna oraz polskich firm
z branży bieliźniarskiej. Info: wydział ekonomiczny KGRP Lyon, tel. 04 37 51 12 33.
7.09 – Le Chambon-Feugerolles, Espace Festif, g.1600 - ceremonia złożenia wieńców ku czci bojowników
ruchu oporu poległych w miejscowościach Chambon-Feugerolles, Ricamarie i Versanne.
Info: www.ville-lechambonfeugerolles.fr.
9.09 - Grenoble, park Sasso Marconi, g.10.00 - stoisko z polskimi specjałami kulinarnymi, zorganizowane
w ramach święta wspólnot mieszkańców aglomeracji. Info: Stowarzyszenie Krakowiak, tel. 04 76 25 51 73.
16.09 - Aix en Provence, Cours Mirabeau, g.10.00-18.00 - stoisko informacyjne stowarzyszenia Polonica
w ramach dnia stowarzyszeń ASSOGORA. Info: tel. 04 42 50 62 26, polonica@aixpolonica.net.
16.09 - Puget Ville, merostwo, g.11.00 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Puget-Ville
i Aleksandrowem Łódzkim. Info: tel. 04 94 93 55 50
21.09 - 01.10 - St Etienne, Parc des Expositions - 59-ta edycja targów ekonomicznych w Saint-Étienne. Stoisko
informacyjne stowarzyszenia ASEMKA oraz wydziału ekonomicznego KG RP Lyon. Info: tel. 04 37 51 12 33.
29.09 - Tulon, g.10.00 - walne zgromadzenie Amicale Franco-Polonaise du Var. Info: tel. 04 94 93 55 50.
3.10 - Lyon, merostwo 7ej dzielnicy, g.18.30 - wernisaż wystawy o życiu i twórczości Marii SkłodowskiejCurie. Wystawa prezentowana będzie od 1.10 do 19.10. Info: KGRP Lyon, tel. 04 37 51 12 22.
4.10 - La Tour du Pin, merostwo, g.11.00 - wizyta delegacji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem z udziałem podprefekta oraz Konsula Generalnego RP.
Info: www.ville-la-tour-du-pin.com.
10.10 - Sanary sur Mer, Centre Culturel, g.19.30 - Rendez-vous des Idées: opowieści Marii Gomes
Hołdakowskiej, Przewodniczącej A.F.P.V., o latach tułaczki i deportacji na Syberię podczas II wojny światowej.
Wstęp za zaproszeniem. Info: tel. 04 94 93 55 50.
25.10 - La Garde, auditorium Maison Gérard Philipe, g.18.00 - koncert grupy folklorystycznej z Kościerzyny
zorganizowany w hołdzie Ks. J. Popiełuszko. Info: Amicale Franco-Polonaise du Var, tel. 04 94 93 55 50.
27.10 - La Valette, Domaine des Gueules Cassées - polsko-francuski wieczór taneczny z udziałem grupy
folklorystycznej z Kościerzyny zorganizowany w ramach obchodów 25 rocznicy powstania stowarzyszenia
A.F.P.V. Info: tel. 04 94 93 55 50.
25.09 - Lyon, KG RP Lyon, g.19.00 - koncert muzyki dawnej z XVII wieku na głos solo z lutnią w wykonaniu
grupy Gaspara Stampa. Rezerwacja tel. 04 78 93 14 85.
Wkrótce
Konsulat Generalny RP Lyon oraz Instytut Języka i Kultury Polskiej w Lyonie (ILCP) zapraszają na spotkanie
literackie z Joanną Siedlecką, dziennikarką, bliskim współpracownikiem Ryszarda Kapuścińskiego oraz autorką
pasjonujących reportaży i biografii, m.in. o Gombrowiczu, Herbercie, Witkacym. Spotkanie przewidziane
jest w czwartym tygodniu października br. w siedzibie Konsulatu Generalnego RP Lyon. Szczegółowe informacje
i rezerwacja - tel. 04 78 93 14 85.
Informacje o Polsce: www.polska.gov.pl, www.msz.gov.pl www.paris.polemb.net
Strona internetowa KG RP Lyon: www.lyonkg.polemb.net

