
Czas płynie nieubłaganie 
i z roku na rok jakby coraz 
szybciej. Ani się obejrzymy i 
zaraz trzeba będzie rozliczyć 
się z urzędem skarbowym… 
No właśnie: trzeba?

TAK, czasami trzeba. 
W przeciwnym razie Bela-
stingdienst może nałożyć na nas 
niebagatelne kary pieniężne! 
A jakkolwiek nie lubimy płacić 
podatków, to jeszcze bardziej 
nie lubimy płacić kar. I o ile tych 
pierwszych trudno uniknąć, to już 
uniknięcie tych drugich jest jak 
najbardziej możliwe.

Co zrobić, aby nie narazić się 
na kary?

Po pierwsze: jeżeli dostali-
śmy list z holenderskiego urzędu 
skarbowego z wezwaniem do 
rozliczenia, to musimy bezwzględ-
nie złożyć deklarację w terminie 
wskazanym w liście. Nie ma zna-
czenia czy ze wstępnej kalkulacji 

wyszedł nam zwrot, dopłata czy 
zero. Nie ma nawet znaczenia to, 
że być może w ogóle nie praco-
waliśmy w danym roku na terenie 
Holandii. Gdy urząd wzywa - roz-
liczamy się. W przeciwnym razie 
należy liczyć się z karami nałożo-
nymi przez Belastingdienst.

Druga sytuacja, w której zło-
żenie deklaracji jest koniecz-
ne, to taka, gdy ze wstępnej 
kalkulacji wynika, że będzie-
my mieli zwrot wyższy niż 15  
euro lub musimy dopłacić do 
podatku więcej niż 46 euro. W 
takiej sytuacji termin złożenia 
deklaracji upływa 1 lipca i nie-
dotrzymanie go również będzie 
miało konsekwencje finansowe. 
W przypadku zwrotu podatku 
opóźni to jedynie jego wypłatę. 
Natomiast w sytuacji, w której 
musimy dopłacić do podatku, za 
przekroczenie terminu złożenia 
deklaracji urząd nałoży na nas 
karę pieniężną.

W NUMERZE

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Nie ryzykuj – rozlicz się!Badania 
DNA rzucą 
światło  
na dzieje 
dynastii 
Piastów 

Klimatolog: na skutek zmian 
klimatu zimą w Polsce pada 
coraz mniej śniegu 

Wody Polskie: obserwujemy 
bardzo intensywną suszę 
atmosferyczną i rolniczą 
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Zarówno w pierwszym, jak 
i drugim przypadku wspomnia-
na kara wynosi 369 euro i może 
być dodatkowo powiększona o 10 
procent podatku należnego. Dużo, 
prawda? A może być jeszcze wię-
cej, jeżeli będziemy ociągać się 
z rozliczeniem rok w rok. Kara za 
niedotrzymanie terminu dwa razy z 
rzędu jest wyższa, za trzy razy z rzę-
du jeszcze wyższa, a jeżeli będzie-
my się spóźniać piąty rok z rzędu, 
to wyniesie ponad 5000 euro.

A co w sytuacji, gdy czerwiec w 
pełni, a my nadal nie otrzymaliśmy 
od pracodawcy jaaropgaafów? Nie 
czekajmy do ostatniej chwili, tylko 
już zawczasu wystosujmy do urzę-
du skarbowego prośbę o wysłanie 
nam wezwania do rozliczenia. W 
wezwaniu zostanie nam przypisa-
ny indywidualny termin rozliczenia 

się i dzięki temu zyskamy czas na 
zebranie niezbędnych dokumen-
tów i informacji.

Złożenie deklaracji podatko-
wej jest konieczne również wte-
dy, gdy staramy się o dodatek (i to 
bez względu na to czy dostaliśmy 
list z Belastingdienst ani jaki jest 
wynik wstępnej kalkulacji). Nawet 
jeżeli nie grozi nam kara pienięż-
na, to niezłożenie deklaracji może 
mieć dla nas nieprzyjemne skutki 
finansowe - Belastingdienst nie 
wyda decyzji o dodatku i nie wy-
płaci go dopóty, dopóki nie zwe-
ryfikuje naszych dochodów. Jeżeli 
więc staramy się o dodatek, a nie 
złożyliśmy deklaracji, to musimy 
liczyć się z tym, że urząd wstrzy-
ma się z wydaniem decyzji do cza-
su dostarczenia rozliczenia.

Podsumowując powyższe in-
formacje pozwól Czytelniku, że 
zadamy Ci trzy pytania:

- czy dostałeś list z Bela-
stingdienst z wezwaniem do roz-
liczenia?

- czy wstępna kalkulacja 
wskazuje, że będziesz musiał do-
płacić do podatku więcej niż 46  

euro lub należy Ci się zwrot powy-
żej 15  euro?

- czy starasz się o dodatek?
Jeżeli na którekolwiek z po-

wyższych pytań odpowiedziałeś 
TAK - nie zwlekaj z rozliczeniem!

MOKA OSTROWSKA

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY 

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

MGR ANNA KŁOSOWSKA  

WWW.ROZLICZSIE.PL

Praca i życie w Holandii i Belgii

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB POL-
SKA – NIEMCY – HOLANDIA ! OD 
55 EURO, FIRMA MILEKTRANS 
OFERUJE CODZIENNE PRZEJAZ-
DY Z ADRESU NA ADRES NA 
TRASIE POLSKA–NIEMCY –HO-
LANDIA, KONTAKT: +48 609 822 
180 (przyjmujemy również rezer-
wacje SMS), www.MILEKTRANS.
pl (rezerwacje internetowe), OB-
SŁUGIWANE WOJEWÓDZTWA 
W POLSCE: ŚLĄSKIEOPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( 
Żary, Żagań,Trzebiel, Iłowa i oko-
lice), WIELKOPOLSKIE (Ostrze-
szów, Kępno, Syców i okolice), 
ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘ-
TOKRZYSKIE (Jędrzejów, Kielce, 
Włoszczowa). PODKARPACKIE 
(Dębica, Rzeszów). PROMOCJE: 
PRZEJAZD W DWIE STRONY 
(oszczędzasz 5 euro lub 40zł), 
ZNIŻKI GRUPOWE 3 OSOBY LUB 
WIĘCEJ (zniżka 5euro lub 20zł 
każda osoba), TANIE CZWARTKI 
(wyjazd z PL), NIEDZIELE, PONIE-
DZIAŁKI ( powrót do PL) przejaz-
dy od 50euro/ 210zł. SAMOCHO-
DY: MERCEDES SPRINTER (duża 
przestrzeń bagażowa + mak-
symalny komfort podróży), RE-
NAULT MASTER (duża przestrzeń 
bagażowa + maksymalny kom-
fort podróży), OPEL VIVARO (poje-
dyncze rozkładane fotele), FORD 
TRANSIT (przestronny i komfor-
towy). POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWO 
PODRÓŻUJ KOMFORTOWO!!!

Transport – oferuję: Firma 
DAN-MAR oferuje transport osób, 
paczek oraz korespondencji. 
Nasza firma posiada CERTYFI-
KAT ZAUFANEGO PRZEWOŹNI-
KA!!!!Zapewniamy krótszy czas 
podróży, możliwy dowóz osób 
pod wskazany adres oraz ubez-
pieczenie na czas przejazdu. 
Każdy bus posiada klimatyzację, 
DVD oraz wygodne rozkładane 
fotele, które gwarantują komfort 
i wygodę każdemu pasażerowi.  
6 kurs – 50% taniej!!! W razie po-
trzeby wystawiamy faktury VAT. 
Wyjazdy z Polski: Wtorek, Środa, 
Piątek, Sobota. Powroty do Pol-
ski: Środa, Piątek, Sobota, Nie-
dziela. Grupy zorganizowane lub 
powyżej 4 osób- wyjazd każdego 
dnia tygodnia z 20% rabatem!!! 
W Polsce jeździmy przez takie 
województwa jak: lubelskie, pod-
karpackie, mazowieckie, świę-
tokrzyskie, wielkopolskie, ma-
łopolskie, śląskie, dolnośląskie, 
łódzkie oraz opolskie i lubuskie. 
Kontakt pod numerem +48 660 
562 625 lub +31 617 679 151, 
e-mail: danmarprzewozy@wp.pl.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługu-
jemy województwa: OPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE. Ceny 
przejazdu: Polska - Holandia: od 
250 zł. Holandia - Polska: od 60 
euro. Firma Inter- tour oferuje 

Państwu: indywidualne przewozy 
do Niemiec i Holandii, transport 
zorganizowanych grup z dowol-
nych miejsc oraz w dowolnych 
terminach, transport z miejsca 
zamieszkania bezpośrednio pod 
wskazany adres, atrakcyjne ceny, 
zniżki dla dzieci do 15 lat, spo-
kojną i komfortową podróż. Na-
sza firma dysponuje nowoczesną 
flotą około 75 pojazdów, która 
na bieżąco jest modernizowa-
na. Wszystkie nasze samochody 
znajdują się w nienagannym sta-
nie technicznym. Chcesz dotrzeć 
szybko i bezpiecznie? Nie szukaj 
więcej. Kontakt: www.inter-tour.
eu, Tel: +48 602 782 271, Tel: 
+48 77 484 40 11.

Transport – oferuję: Busy 
do Holandi Niemiec Nowe busy 
WIFI Komfort. NL: +31 686 15 
44 92, PL: +48 888 05 07 07* 
atestowane, kubełkowe fotele, 
* ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klimaty-
zacja. Duże wygodne busy i szyb-
kie mikrobusy. Podkarpackie, 
Małopolska, Śląsk, Świętokrzy-
skie, Opolskie, Lubuskie, Dolny 
Śląsk , Łódzkie, Wielkopolskie, 
Lubelskie. BEZPIECZNIE. SZYB-
KO. BEZ PRZESIADEK.NL: +31 
686 15 44 92, PL: +48 888 05 
07 07* atestowane, kubełkowe 
fotele, * ubezpieczenie na całej 
trasie* Wi-Fi, DvD, dwustrefowa 
klimatyzacja. Rezerwacje przyj-
mujemy od poniedziałku do so-

boty w godz: 9:00-20:00, rezer-
wacja sms całą dobę.

Usługi – inne: Konsultacje z 
psychologiem przez Skype. Kon-
sultacje z psychologiem przez 
Skype! Wychodząc naprzeciw 
potrzebom naszych Klientów, a 
szczególnie tych osób, które ze 
względu np. na odległość miej-
sca zamieszkania nie mogą 
przyjeżdżać do siedziby Centrum 
Rozwoju Osobistego w Białym-
stoku, uruchomiamy konsultacje 
psychologa przez Skype. Umożli-
wiają one uzyskanie wsparcia w 
sytuacjach trudnych, konflikto-
wych, kryzysowych w momencie, 
w którym pomoc jest najbardziej 
potrzebna, gdy emocje są silne, 
a sytuacje i okoliczności zdarzeń 
czasem tak skomplikowane, 
że trudno samodzielnie szukać 
rozwiązań. Konsultacje przez 
Skype odbywać się będą na ta-
kich samych zasadach co praca 
bezpośrednia w Centrum Rozwo-
ju Ososbistego – obowiązywać 
będą dobrowolność i dyskrecja. 
Pomoc psychologiczna on-line w 
tym konsultacje i psychoterapia 
przez przez Skypea jest dobrym 
sposobem uzyskania pomocy, 
przy jednoczesnej gwarancji 
zachowania poufności. Ofer-
ta skierowana jest szczególnie 
do Polaków mieszkających za 
granicą i nie mających bezpo-
średniego dostępu do polskoję-
zycznego psychologa, do osób 

mieszkających z dala od ośrod-
ków profesjonalnej pomocy psy-
chologicznej lub osób, które nie 
mają możliwości pozostawienia 
dzieci pod czyjąś opieką. Płat-
ność odbywa się przelewem na 
konto, w formie przedpłaty. Koszt 
jednej sesji 100 PLN. www.Cen-
trumRozwojuOsobistego.com.pl.

Transport – oferuję: Wolne 
miejsca do POLSKI NAJTANIEJ. 
Podkarpackie, Wielkopolskie, 
Dolnośląskie, Lubuskie, Święto-
krzyskie, Łódzkie, Małopolskie, 
Śląskie, Opolskie. POLSKA 0048-
516496652 HOLANDIA 0031-
68488678. 5ty przejazd GRATIS, 
atestowane fotele, nowe samo-
chody, wifi, klimatyzacja, najlepsi 
kierowcy z wieloletnim doświad-
czeniem, często podwójne obsa-
dy, szybkie mikrobusy busy oraz 
duże busy z DVD, ubezpieczenie 
podczas podróż, najkrótszy czas 
przejazdu, uprzejmi, profesjo-
nalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC 
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, 
NAZWISKO, DATĘ PLANOWANE-
GO WYJAZDU, NUMER TELEFONU 
ORAZ DOKŁADNY Łódzkie, Wiel-
kopolskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Podkarpac-
kie. POLSKA 0048-516496652 
HOLANDIA 0031-684886783, 
www.vip-trans.pl.

Transport – oferuję: BUSY 
POLSKA - HOLANDIA BEZ PRZE-
SIADEK TANIO SZYBKO BEZ-

PIECZNIE +48 601 380 539. 
PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK I 
CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-
REK I PIĄTEK. CONNECT - LICEN-
CJONOWANE PRZEWOZY BUSEM 
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48 
601380539, www.przewozy-
connect.pl. Oferujemy przewozy 
komfortowymi busami 9 osobo-
wymi na trasie Polska - Holandia. 
Niewątpliwą zaletą podróży jest 
stosunkowo krótki czas przejaz-
du, ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów 
pod wskazany adres od DRZWI 
do DRZWI. Trasy przejazdu pla-
nowane tak, aby maksymalnie 
skrócić czas podróży. Dla sta-
łych klientów i grup zorganizo-
wanych korzystne rabaty! www.
przewozyconnect.pl, tel. +48 601 
380 539.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 
+48 514 436 222 NL +31 620 
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli 
cenisz sobie komfort i wygodę 
wybierz LancCar. Posiadamy 
samochody Renault Master z 
zabudową VIP: komfortowe sie-
dzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klimaty-
zacja, dvd, wi-fi na terenie Polski. 
Świadczymy usługi w zakresie 
przewozu osób z południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 

OGŁOSZENIA DROBNE

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz 
pomocy w tym zakresie zapraszamy  

do wysyłania e-maili na adres  
redakcja@goniecpolski.nl.  

Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

CIĄG DALSZY NA STR. 4

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Nie ryzykuj – rozlicz się!
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4 Nasza Holandia

PRACA

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca w pralni. Holender-
skie biuro pracy ASP diensten 
poszukuje od lutego, na dłuższy 
okres czasu pracowników do 
pracy w pralni. Do obowiązków 
pracowników będzie należało: 
obsługa pralek, prasowanie, sor-
towanie ubrań. Praca na pełny 
etat. Wymagania: podstawowa 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego, doświad-
czenie mile widziane. CV proszę 
wysyłać na e-mail adres: sollici-
taties@asp-dienstverlening.nl lub 
kontaktować się telefonicznie: 
0031685490068.

SPAWACZ MIG-MAG. PO-
SZUKUJĘ SPAWACZA MIG-MAG. 
Lokalizacja: Cuijk koło Nijme-
gen. Wymagania: dobra znajo-
mość języka angielskiego, VCA, 
doświadczenie w spawany cien-
kiego aluminium, umiejętność 
czytania rysunków technicznych, 
chęci do pracy. Oferujemy: 13.5 
euro netto/godzina, zakwatero-
wanie opłacone przez agencję. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta 
zapraszam do aplikacji. Poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami.

Pracownik działu logisty-
ki. W Direct People jesteśmy 
bezpośredni – bezpośrednio 
łączymy ludzi. Pracowników i 
pracodawców. Robimy wszystko, 
żeby to była trafiona kombinacja. 
Działamy w logistyce, przemyśle 
oraz branży technologicznej. Dla 
dużego producenta elektroniki w 
Son szukamy pracowników dzia-
łu logistyki. Jako pracownik ma-

gazynu wraz z kolegami z zespołu 
przy użyciu systemu komputero-
wego czuwasz nad procesem lo-
gistycznym zakładu. Przyjmujesz 
dostawy materiałów i kompo-
nentów potrzebne do produkcji, 
odbierasz, pakujesz i lokujesz 
gotowe produkty z działu produk-
cji, przygotowujesz zamówienia 
do ekspedycji. Wymagamy: Do-
świadczenia w branży logistycz-
nej (lub elektronicznej), Dobrej 
znajomości języka angielskiego, 
Gotowości do pracy w systemie 
dwuzmianowym, Umiejętności 
pracy w zespole, Motywacji zo-
rientowanej na cel, Akuratności 
i dokładności w pracy, Wysokiej 
kultury osobistej, Własnego kwa-
terunku w okolicach Eindhoven, 
Własnego transportu. Oferujemy: 
Pracę w pełnym wymiarze godzin 
na dłuższy okres, Wynagrodze-
nie w wysokości 10.54 euro/h, 
Dodatek zmianowy w wysokości 
20 procent do każdej przepra-
cowanej godziny, Zwrot kosztów 
podróży w wysokości 0,19 euro/
km jeśli mieszkasz w odległości 
większej niż 10 km, Darmowy 
lunch, Darmowy dostęp do siłow-
ni na terenie zakładu, Kumulowa-
ne wakacyjne i godziny urlopowe, 
Możliwość ubezpieczenia. Jeśli 
jesteś zainteresowany/a? Prześlij 
swoje cv na adres michal@direc-
tpeople.nl lub zadzwoń na +31 
621181558.

Monter fasad osłonowych. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie do-
świadczenie w zawodzie, min. 
komunikatywna znajomość j. nie-
mieckiego lub holenderskiego, 
prawo jazdy kat. B i własny sa-
mochód mile widziane, gotowość 

do podjęcia pracy za granicą. 
Oferujemy: atrakcyjne wynagro-
dzenie, bezpłatne zakwaterowa-
nie, holenderska umowa o prace, 
ubezpieczenie zdrowotne. Zainte-
resowanych Kandydatów prosimy 
o przesłanie aplikacji (CV) dro-
gą mailową na adres: joanna@
worxx.nl.

Blacharz samochodowy. 
Biuro pośrednictwa pracy Mijn-
-Uitzendorganisatie: Dla klienta 
w Holandii poszukujemy blacha-
rza samochodowego. Zakres 
obowiązków: demontaż uszko-
dzonej karoserii i podzespołów 
nadwozia, naprawa karoserii, 
szpachlowanie, szlifowanie, przy-
gotowanie do lakierowania. Ofer-
ta skierowana jest do osób mają-
cych wykształcenie zawodowe w 
danym kierunku oraz mających 
wieloletnie doświadczenie, zna-
jących przynajmniej komunika-
tywnie język obcy (holenderski, 
angielski lub niemiecki) oraz 
mających własny środek trans-
portu. Oferujemy stabilne zarobki 
oraz darmowe zakwaterowanie. 
Osoby zainteresowane mogą 
kierować swoje cv i wszelkie za-
pytania na adres mailowy: ewa@
mijn-uitzendorganisatie.nl, mar-
ta@mijn-uitzendorganisatie.nl, 
alicja@mijn-uitzendorganisatie.
nl, w razie pytań można również 
dzwonić/sms: 0031641710168, 
0031243730853.

KUCHARZ. Wynagrodzenie: 
od 10,20 brutto do 12,00 euro 
brutto za godzinę (uzależnione od 
stanowiska). Wymagania: Dobra 
znajomość języka angielskiego 
min B1, Gwarantowane 40h w 

tygodniu, Możliwość nadgodzin, 
Doświadczenia. Lokalizacja: re-
gion Zeeland (Vrouwenpolder, 
Middelburg, Goes, Vlissingen). 
Zakwaterowanie: bardzo dobre 
warunki koszt od 75 do 100 euro 
/tydzień. Ubezpieczenie: 25 euro 
na tydzień. Jeżeli zainteresowała 
Cię oferta, zapraszam do aplikacji 
na wybrane stanowisko! Poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. 

Monter okien i drzwi pvc/
Alu. WYMAGANIA: doświadcze-
nie w montażu drzwi i okien z 
PVC/ aluminium (mile widziane 
zdobyte na terenie Holandii), ko-
munikatywna znajomość języka 
angielskiego, niemieckiego lub 
niderlandzkiego, własny środek 
transportu, podstawowe narzę-
dzia, mile widziane VCA. OFERTA: 
zatrudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, atrak-
cyjne wynagrodzenie, min. 40 
godzin pracy tygodniowo, cotygo-
dniowe wynagrodzenie, darmowe 
zakwaterowanie w 1-osobowym 
pokoju, ubezpieczenie zdrowot-
ne. CV proszę wysłać na adres: 
joanna@worxx.nl, Tel. 0031 
623205972 Joanna.

Pracownik produkcji. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się przetwórstwem 
mięsnym: pakowanie, sortowa-
nie kiełbas, szaszłyków, wędlin 
etc. (Best). Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-

pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), stawkę godzinową 
10.49 euro brutto (+dodatki 
zmianowe). Charakter pracy: pra-
ca od stycznia 2020. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@tpmwork.com LUB 
wypełnienie formularza kontak-
towego tpmwork.com/#formu-
larz (Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

ELEKTROMONTER. Praca 
w firmie zajmującej się rozwią-
zaniami dla telewizji przemysło-
wej (CCTV). Budowa, testowanie 
naprawa komponentów takich 
jak kamery, skrzynki przyłącze-
niowe, kable, stacje robocze. Lo-
kalizacja: Capelle aan den IJssel. 
Wymagania: doświadczenie min. 
3 lata w pracy na podobnym sta-
nowisku, dobry język angielki lub 
holenderski, czytanie rysunków 
technicznych, doświadczenie w 

tworzeniu szafek przyłączenio-
wych, własne transport. Oferu-
jemy: wynagrodzenie zależy od 
wieku i doświadczenia od 1800 
do 2300 euro netto, pełny zwrot 
kosztów podróży, 25 dni urlopu, 
praca na długi okres czasu , moż-
liwe służbowe ( koszt ok 75 euro/
tydzień) lub pomoc w znalezieniu. 
Zainteresowane osoby proszę o 
wysłanie CV w języku angielskim 
na adres: adrian@karierawho-
landii.pl lub kontakt telefoniczny 
+48 600 134 877. Zastrzegam 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

Praca w Center Parcs. 
Holenderskie biuro pracy ASP 
diensten poszukuje pracowni-
ków do pracy w Center Parcs 
Zandvoort - wodne centrum roz-
rywki. Praca od lutego/marca 
- na pełny etat. Do obowiązków 
będzie należało zachowanie 
czystości przy basenach, jak i 
w przebieralniach. Wymagania: 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego lub holenderskiego, 
doświadczenie mile widziane. Cv 
proszę wysyłać na adres e-mail: 
sollicitaties@asp-dienstverle-
ning.nl lub kontakt telefoniczny: 
0031685490068

Monter stalowych fasad. 
POSZUKUJĘ 2 OSOBY NA STANO-
WISKO MONTERA STALOWYCH 
FASAD. Lokalizacja: Rotterdam. 
Start pracy: 10.02 lub 14.02. 
Warunki zatrudnienia: Wynagro-
dzenie: 475 - 525 euro netto > 
zależne od doświadczenia (w tym 
koszty podróży); Zakwaterowa-
nie: mieszkania/domy (wspólna 
kuchnia i łazienka) > darmowe, 

do Holandii i Belgii, przewozimy 
ludzi z adresu pod adres, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Europie, 
możliwość wynajęcie samocho-
du z kierowcą lub bez. Jeśli masz 
jakieś pytania zadzwoń lub na-
pisz. 

Transport – oferuję: Trans-
port z Holandii do Polski? Dzwoń: 
660-322-166. Busy z 2017 
roku zapewnią Ci bezpieczny i 
szybki przejazd. Wyjeżdżasz do 
Holandii? Masz pilny wyjazd do 
Belgii? Musisz być zaraz w Niem-
czech albo we Francji? Zapisz 
ten numer i dzwoń teraz. Z Pol-
ski: 660-322-166, z zagranicy: 
0048-660-322-166. Albo wyślij 
SMS – oddzwonimy. Nasze sa-

mochody wożą tanio, komforto-
wo i na miejsce. Renault Trafic z 
roku 2017, najmocniejszy silnik, 
nowe opony Michelin, dwustre-
fowa klimatyzacja, ładowarka 
do smartfonu/tabletu dla każ-
dego, podłokietnik przy każdym 
siedzeniu, siedziska dla dzieci. 
Na miejsce wozi doświadczony i 
ugodowy kierowca. Nasza trasa 
i terminy: Holandia – Polska: w 
piątek i poniedziałek około go-
dziny 18.00. Polska – Holandia: 
we czwartek i niedzielę około 
godziny 6.00. Trasa do Holandii 
trwa około 12 godzin. Zaczyna-
my w Toruniu, a odbierzemy Cię 
z dowolnego miejsca w północ-
no-zachodniej Polsce. Rewelacyj-
na cena: 60 Euro! Czemu warto 
jechać z nami do Holandii? 1. 
Jedziemy z miejsca, które wska-
żesz, prosto do celu. 2. Masz 

wiele własnego miejsca w 9-oso-
bowym busie o najwyższym stan-
dardzie. 3. Jedziesz bezpiecznie, 
bo doświadczony kierowca do 
Renault Trafica z 2017 roku za-
łożył najlepsze opony, Michelin. 
4. Zawieziemy Twoje bagaże i 
paczki. 5. Gwarantujemy łado-
warki do komórek, dwustrefową 
klimatyzację, przyciemniane szy-
by i podłokietniki osobne dla każ-
dego. 6. Jeśli jedziesz w grupie 
i zapytasz o rabat, to na pewno 
dostaniesz. 7. Wystawiamy pa-
ragon lub FV – jedziesz legalnie, 
a po rozliczeniu podatku możesz 
oszczędzić 23 procent! Więcej na 
www.Szofer.biz.

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Ho-

landii, Niemiec, Belgii? Dobrze 
trafiliście. Oferuje bezpieczny 
transport z adresu pod adres w 
rozsądnej cenie. Przewóz mak-
symalnie dla 4 osób komfor-
towym samochodem w miłej 
atmosferze. Prowadzę obsługę 
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dort-
mud. Oferuje dojazdy do urzę-
dów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, 
Shuffle,Geldern i inne. Usługa 
także dotyczy zakupów (również 
w godzinach nocnych i week-
endy), także pomoc w małych 
przeprowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokaliza-
cja Cuijk koło Nijmegen. Postaw 
na sprawdzonych, zaoszczędzisz 
pieniądze i nerwy. Pozdrawiam. 
Telefon: Dzwoń każdego dnia o 
każdej porze +31687323783.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB - 
POLSKA - HOLANDIA BELGIA 
NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY 
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ POEU-
ROPIE.PL. Wyjeżdżamy codzien-
nie z POLSKI, NIEMIEC, BELGII, 
HOLANDII. Obsługujemy woje-
wództwa: podkarpackie, święto-
krzyskie, małopolskie, śląskie, 
opolskie, dolnośląskie. Kursy 
międzynarodowe realizujemy 
busami 9-osobowymi o wysokim 
standardzie. Wykonujemy prze-
wozy osób w systemie „door to 
door”, ze wskazanego adresu po-
czątkowego pod wskazany adres 
końcowy. Oferujemy Państwu 
KONKURENCYJNE CENY oraz 
wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd za 
50 procent ceny lub 10-ty tylko 
za 1 zł, 5 procent rabatu za płat-
ność z góry, zniżki dla grup (już 

od 2 osób), rezerwacja w dwie 
strony -10 euro. Więcej na naszej 
stronie www.poeuropie.pl. Kon-
takt  PL + 48 666 66 10 20, NL 
+ 31 687 75 06 02 (lycamobi-
le), GG 49870095, mail: biuro@
poeuropie.pl, www.poeuropie.
pl, JAK REZERWOWAĆ? Wybierz 
jedną z możliwości: 1. Wypełnij 
formularz: http://poeuropie.
com.pl/kontakt.php. 2. Wyślij 
SMS z rezerwacją na numer 
+48 66666 10 20 lub +31 687 
750 602. W treści wiadomości 
wpisz: datę wyjazdu, adres po-
czątkowy – gdzie mamy po Cie-
bie przyjechać, adres końcowy 
– gdzie mamy Cię zawieźć, imię 
i nazwisko pasażera, dodatkowe 
informacje np. numer telefonu, 
datę powrotu itp. 3. Zadzwoń do 
nas. Rezerwacja jest ważna po 
potwierdzeniu przez nas.
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PRACA

Ubezpieczenie: około 94,64 
euro na miesiąc. Wymagania: 
Dobra znajomość języka angiel-
skiego lub niemieckiego, Wła-
sny samochód, Chęci do pracy, 
Doświadczenia. Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt, adrian@
karierawholandii.pl, +48 600 
134 877.

Monter instalacji światło-
wodowych. Miejsce pracy: Cala 
Holandia. Biuro pośrednictwa 
pracy Mijn-Uitzendorganisatie w 
Nijmegen zatrudni pracowników 
fizycznych do prac związanych z 
montażem instalacji światłowo-
dowych. Obowiązki: kopanie ro-
wów, również mini koparka, prace 
brukarskie: usuwanie płyt chod-
nikowych oraz po skończonych 
pracach ponowne ich układanie, 
montaż kabli światłowodowych. 
Wymagania: doświadczenie w 
pracy montera instalacji świa-
tłowodowych, doświadczenie w 
obsłudze mini koparki (uprawnie-
nia), doświadczenia w pracach 
brukarskich, znajomość języka 
obcego w stopniu przynajmniej 
komunikatywnym (angielski, ho-
lenderski, niemiecki), auto mile 
widziane. Oferujemy: stabilne 
zatrudnienie, praca w grupie 6 
osobowej ,zamieszkanie, opie-
kę polskojęzycznych koordyna-
torów. Start projektu: koniec 
stycznia jeśli warunki pogodowe 
będą optymalne, w przeciwnym 
wypadku: luty/marzec. Osoby 
zainteresowane mogę kierować 
swoje CV i wszelkie pytania na 
adres mailowy. Marta@mijn-
-uitzendorganisatie.nl, Ewa@
mijn-uitzendorganisatie.nl Lub 
dzwonić na: 0031638535253, 
0031243732631.

Praca w hotelu. Holender-
skie biuro pracy ASP diensten 
poszukuje pracowników do pra-
cy w hotelu. Praca od marca, 
na pełny etat. Miejsce pracy 
znajduje się w Noordwijk. Do 
obowiązków pracownika będzie 
należało zachowanie czystości w 
pokojach hotelowych - holu/re-
cepcji. Wymagania: podstawowa 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego. Cv proszę 
wysyłać na adres e-mail: sollici-
taties@asp-dienstverlening.nl lub 
kontaktować się telefonicznie : 
0031685490068.

KUCHARZ BUFETOWY. 
Wynagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 12,00 euro brutto za godzi-
nę (uzależnione od stanowiska). 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, Gwa-

rantowane 40h w tygodniu, Możli-
wość nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro /tydzień. Ubez-
pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji na wybra-
ne stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl lub 
telefon +48 600 134 877. Za-
strzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. 

Montaż paneli warstwo-
wych. Nazywamy się Fo-cus i 
jesteśmy holenderską agencją 
pracy w Roosendaal. Dla na-
szego klienta – firmy z siedzibą 
w Etten-Leur - szukamy osób z 
doświadczeniem przy montażu 
paneli warstwowych. (Sand-
wichpanelen). Opis stanowi-
ska: Montaż płyt warstwowych 
typu sandwich, Montaż paneli 
osłonowych na istniejących 
ścianach oraz montaż paneli 
przemysłowych, Montaż sufitu 
podwieszanego, Montaż drzwi 
do tworzonych pomieszczeń. 
Wymagania: Doświadczenie w 
pracy z montowaniem paneli, 
Umiejętności pracy w zespole, 
Komunikatywna znajomość 
języka angielskiego lub ho-
lenderskiego, Posiadanie cer-
tyfikatu VCA. Wynagrodzenie 
i szczegółowe warunki będą 
uzgadniane indywidualne. 
Masz doświadczenie w tej pra-
cy? Skontaktuj się z nami już 
dziś! Wyślij CV na info@fo-cus.
nl z dopiskiem Montaż płyt war-
stwowych Etten-Leu.

Stolarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie 
doświadczenie w zawodzie, 
min. komunikatywna znajo-
mość j. niemieckiego lub ho-
lenderskiego, prawo jazdy kat. 
B i własny samochód mile wi-
dziane, gotowość do podjęcia 
pracy za granicą. Oferujemy: 
atrakcyjne wynagrodzenie, 
bezpłatne zakwaterowanie, 
holenderska umowa o prace, 
ubezpieczenie zdrowotne. Za-
interesowanych Kandydatów 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV) drogą mailową na adres: 
joanna@worxx.nl, tel. 0031 
623205972 Joanna.

POMOC KUCHENNA. 
Wynagrodzenie: od 10,20 
brutto do 12,00 euro brutto za 
godzinę (uzależnione od sta-
nowiska). Wymagania: Dobra 

znajomość języka angielskiego 
min B1, Gwarantowane 40h w 
tygodniu, Możliwość nadgodzin, 
Doświadczenia. Lokalizacja: re-
gion Zeeland (Vrouwenpolder, 
Middelburg, Goes, Vlissingen). 
Zakwaterowanie: bardzo dobre 
warunki koszt od 75 do 100 
euro /tydzień. Ubezpieczenie: 
25 euro na tydzień. Jeżeli zainte-
resowała Cię oferta, zapraszam 
do aplikacji na wybrane stano-
wisko! Poprzez email: adrian@

karierawholandii.pl lub telefon 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami. 

Piaskarz. Dla klienta w Ho-
landii poszukujemy Piaskarzy.
(malowanie Piadkowe). Piasko-
wanie i Przygotowanie różnego 
typu powierzchni. Oferta skie-
rowana jest do osób mających 
wieloletnie doświadczenie, zna-
jących przynajmniej komunika-

tywnie język obcy (holenderski, 
angielski, niemiecki)oraz ma-
jących własny środek transpor-
tu. Oferujemy stabilne zarobki 
oraz darmowe zakwaterowanie. 
Osoby zainteresowane mogą 
kierować swoje CV i wszelkie 
zapytania na adres mailowy: 
ewa@mijn-uitzendorganisatie.nl, 
marta@mijn-uitzendorganisatie.
nl, alicja@mijn-uitzendorgani-
satie.nl w razie pytań można 
dzwonić : 0031638535253, 

0 0 3 1 2 4 3 7 3 0 8 5 3 , 
0 0 3 1 2 4 3 7 7 1 3 5 9 , 
0031243774060.

Pracownik produkcji. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się produkcją pizzy. 
(Deurne). Agencja Pracy TPM ofe-
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ruje: zakwaterowanie, ubezpie-
czenie zdrowotne, transport na te-
renie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawkę godzinową 10.60 euro 
brutto. Charakter pracy: praca od 
stycznia 2020. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV z 

dopiskiem PRODUKCJA na adres: 
info@tpmwork.com LUB wypeł-
nienie formularza kontaktowego 
tpmwork.com/#formularz (Cer-
tyfikat nr 2318). Kontakt telefo-
niczny możliwy jest w godzinach 
urzędowania biura pod numerem 
(+48)618205550. Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-

080 Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

HYDRAULIK. (UMOWA O 
PRACE/ZZP). POSZUKUJĘ HY-
DRAULIKÓW DO PRACY. Lokaliza-
cja: Breda i okolice. Wymagania: 
dobra znajomość języka angiel-
skiego, VCA, doświadczenie, mile 

widziane prawo jazdy, chęci do 
pracy. Oferujemy: 12.5 - 14 euro 
netto/godzina, zakwaterowanie 
100 euro/tydzień pokoje jedno-
osobowe. Jeżeli zainteresowała 
Cię oferta zapraszam do aplika-
cji. Poprzez email: adrian@karie-
rawholandii.pl lub telefon +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi. Możliwy jest kontakt telefo-
niczny ze strony pracodawcy.

Praca przy sprzedaży wa-
rzyw i owoców. Holenderskie 
biuro pracy ASP diensten po-
szukuje pracowników do pracy 
przy sprzedaży warzyw i owoców. 
Miejsce pracy znajduje się w Am-
stelveen. Praca na pełny etat. 
Wymagania: znajomość języka 
angielskiego lub holenderskie-
go na poziomie podstawowym, 
doświadczenie w handlu, pra-
wo jazdy kategorii B. CV proszę 
wysyłać na adres e-mail: sollici-

taies@asp-dienstverlening.
nl lub kontakt telefoniczny 
0031685490068.

Dekarz. Praca w Ho-
landii. OCZEKIWANIA: min. 
3-letnie doświadczenie w 
zawodzie, min. komunika-
tywna znajomość j. niemiec-
kiego lub holenderskiego,  
prawo jazdy kat. B i własny 
samochód mile widziane, 
gotowość do podjęcia pra-
cy za granicą. Oferujemy: 
atrakcyjne wynagrodzenie, 
bezpłatne zakwaterowanie, 
holenderska umowa o prace, 
ubezpieczenie zdrowotne. Za-
interesowanych Kandydatów 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV) drogą mailową na adres: 
joanna@worxx.nl, tel. 0031 
623205972 Joanna.

KELNERZY. Wynagro-
dzenie: od 10,20 brutto do 
12,00 euro brutto za godzi-
nę (uzależnione od stano-
wiska). Wymagania: Dobra 
znajomość języka angielskie-
go min B1, Gwarantowane 
40h w tygodniu, Możliwość 
nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland 
(Vrouwenpolder, Middelburg, 
Goes, Vlissingen). Zakwatero-
wanie: bardzo dobre warunki 
koszt od 75 do 100 euro /ty-
dzień. Ubezpieczenie: 25 euro 
na tydzień. Jeżeli zaintereso-
wała Cię oferta, zapraszam 
do aplikacji na wybrane sta-
nowisko! Poprzez email: ad-
rian@karierawholandii.pl lub 
telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. 

Kamieniarz. Dla klienta 
w Holandii poszukujemy Ka-
mieniarza (polerowanie, cię-
cie kamieni i klejenie). Oferta 
skierowana jest do osób ma-
jących wieloletnie doświad-
czenie, znających przynaj-
mniej komunikatywnie język 
obcy (holenderski, angielski, 

niemiecki)oraz mających własny 
środek transportu. oferujemy 
stabilne zarobki oraz darmowe 
zakwaterowanie. Osoby zainte-
resowane mogą kierować swoje 
CV i wszelkie zapytania na adres 
mailowy: ewa@mijn-uitzendorga-
nisatie.nl, marta@mijn-uitzendor-
ganisatie.nl, w razie pytań moż-
na dzwonić: 0031638535253, 
0031641710168.

Praca w hotelu. Haarlem. 
Holenderskie biuro pracy ASP 
diensten poszukuje od marca/
kwietnia pracowników do pracy 
w hotelu. Miejsce pracy znajduje 
sie w Haarlem. Praca na pełny 
etat. Do obowiązków pracowni-
ka będzie należało utrzymanie 
porządku w pokojach hotelo-
wych. Wymagania: podstawowa 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego. CV proszę 
wysyłać na adres e-mail: sollici-
tatie@asp-dienstverlening.nl lub 
kontaktować się telefonicznie: 
0031685490068.

Pracownik fizyczny. Dla 
jednego z naszych klientów 
szukamy stałych pracowni-
ków na stanowisko: PRACOW-
NIK FIZYCZNY. Miejsce pracy: 
Veldhoven / Noord-Brabant. Do 
Twoich zadań należeć będzie: 
Zewnętrzna i wewnętrzna pielę-
gnacja maszyn takich jak: (ko-
parki, ładowarki, dźwigi, ciągni-
ki rolnicze itp.) wg ustalonych 
standardów, Praca na zewnątrz, 
Dbanie o powierzony sprzęt. 
Czego oczekujemy od Ciebie: 
Lubisz pracować w zespole, Je-
steś elastyczny i dokładny, Przy-
czyniasz się do miłej atmosfery, 
Znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego w stopniu ko-
munikatywnym, Gotowość do 
podjęcia pracy od zaraz, Osoby 
z własnym transportem i za-
kwaterowaniem. Czego możesz 
od nas oczekiwać: Praca na 
pełen etat, Dni robocze od po-
niedziałku do piątku, Wynagro-
dzenie wypłacane w euro, Dla 
chętnych możliwość pracy w go-
dzinach nadliczbowych, Umowa 
holenderska w języku polskim, 
Stawka 10.00 – 11.00/h, Do-
datek wakacyjny, Premia 8 pro-
cent po przepracowanym roku, 
Praca od 8.00 – 17.00 od po-
niedziałku do piątku, Możliwość 
rozwoju Wdrożenie w zadania. 
Jeśli szukasz stałej pracy w fir-
mie dynamicznie rozwijającej 
swój biznes , dołącz do nas! 
PRACUJ Z LIDEREM RYNKU ! 
Jesteś zainteresowany? Nie 
czekaj, Aplikuj już dziś! Prześlij 
CV , e-mail: jola@multiworkne-
derland.hub.pl Masz pytania za-
dzwoń! +31686 476 401.

Nasza Holandia

PRACA

CIĄG DALSZY ZE STR. 5
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Genetycy pobrali próbki 
DNA ze szczątków ponad 
30 przedstawicieli dynastii 
Piastów. Teraz trwają bada-
nia genetyczne, dzięki któ-
rym naukowcy zweryfikują 
hipotezy dotyczące pierw-
szych władców Polski, np. 
ich skandynawskiego lub 
wielkomorawskiego pocho-
dzenia.

W ostatnich latach popularne 
stały się teorie dotyczące obcego 
pochodzenia dynastii Piastów. W 
przestrzeni publicznej dyskutowa-
no o rzekomo normańskim, czyli 
skandynawskim pochodzeniu zało-
życieli państwa polskiego. Z kolei 
prof. Przemysław Urbańczyk przed-
stawił hipotezę, że dynastia Miesz-
ka I pochodziła z Wielkich Moraw.

Analizy genetyczne przedsta-
wicieli dynastii Piastów mogą rzu-
cić nowe światło na te koncepcje. 
Umożliwiają one bowiem pozna-
nie pokrewieństwa poszczegól-
nych osób i całych grup, a także - 
wnioskowanie na temat migracji, 
zdrowia, a nawet wyglądu.

Jak powiedział PAP prof. Ma-
rek Figlerowicz z Instytutu Chemii 
Bioorganicznej PAN w Poznaniu, 
badania DNA Piastów są bardzo 
trudnym zadaniem - ze względu 

na to, że ich miejsca pochówku są 
w większości naruszone lub kom-
pletnie zniszczone.

"Rozpoczynając nasze bada-
nia mieliśmy w ręku listę z około 

pięciuset pochówkami Piastów, 
znajdującymi się na terenie całej 
Polski, a nawet poza nią. Jednak 
w większości przypadków okazało 
się, że grobowce były zniszczone 
lub szczątki były zupełnie prze-
mieszane z późniejszymi. To było 
dla nas duże zaskoczenie" - doda-
je naukowiec.

Ostatecznie po kilku latach 
grupie badaczy udało się z dużym 
prawdopodobieństwem namierzyć 
ponad 30 miejsc w całej Polsce, 
gdzie do dziś znajdują się szczątki 
przedstawicieli dynastii Piastów. Za 
tym, że szczątki faktycznie należą 
do Piastów, przemawia m.in. ogól-
nie dobry stan pochówków. Zbada-
no też dzieje tych miejsc i z dużym 
prawdopodobieństwem uznano, że 
w grobach złożono przedstawicieli 
właśnie tego rodu.

"Nie wliczamy w to ogólnie 
znanych grobów Władysława Ło-
kietka i Kazimierza Wielkiego na 
Wawelu, które są bezpiecznie za-
mknięte od setek lat. Z tych szcząt-
ków nie pobraliśmy próbek, z tego 
względu, że wymagałoby to silnej 
ingerencji w architekturę katedry. 
Rozważamy, czy jest to uzasadnio-
ne" - mówi prof. Figlerowicz.

DOKOŃCZENIE NA STR. 8

Badania DNA rzucą światło  
na dzieje dynastii Piastów 
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W ocenie naukowca naj-
bardziej obiecujące do badań 
są szczątki Piastów z Płocka. W 
tamtejszej kaplicy Królewskiej, 
obok dawnych władców Polski: 
Władysława I Hermana (1043-
1102) i Bolesława III Krzywouste-
go (1086-1138), spoczywają też 
szczątki 14 piastowskich książąt 
mazowieckich.

"Jednak również w Płocku 
czekały nas zaskoczenia. Tylko 
królowie spoczywali w kamien-
nej trumnie, a pozostali Piasto-
wie - pod posadzką w kościelnej 
krypcie. Na podstawie wstęp-
nych analiz wiemy już, że po-
szczególne szkielety nie zostały 
właściwie przyporządkowane. 
Na szczęście analizy pobranych 
próbek DNA najprawdopodob-
niej pozwolą przywrócić im wła-
ściwą tożsamość" - opowiada 
badacz. Jedną z czaszek dodat-
kowo trójwymiarowo zeskano-
wano, co w połączeniu z danymi 
z analizy genomu pozwoli na 
rekonstrukcję wyglądu zmarłej 
osoby.

Próbki DNA pobrano również 
z grobów Piastów spoczywających 
m.in. w Opolu, Lubiniu i w Warsza-
wie. W niektórych przypadkach są 
to nie władcy, ale członkowie ich 
rodzin, wśród których był na przy-
kład biskup.

Badane szczątki pochodzą 
z całego okresu panowania Pia-
stów, czyli od Mieszka I i Bole-
sława Chrobrego po ostatnich 
przedstawicieli dynastii tj. książąt 
mazowieckich (1526) i śląskich 
(1639).

Dla genetyków kluczowe jest 
pozyskanie z genomu wzorcowe-
go chromosomu Y, który warunku-
je płeć męską. Należący do jednej 
rodziny mężczyźni mają jedna-
kowy chromosom Y. Pozyskując 
go - naukowcy będą w stanie 
stwierdzić, czy w kolejnych bada-
nych grobach znajdują się szcząt-
ki Piastów, czy jednak inne. Jego 
analizy umożliwią też poznanie 
pochodzenia protoplastów dyna-
stii i odpowiedzenie na pytanie o 
pochodzenie Piastów.

Uzyskane do tej pory wstęp-
ne wyniki z puli ponad 30 próbek 
nie są jednoznaczne. Naukowiec 
mówi, że odczytywany chromo-
som Y bywa różny, co oznacza, 
że ojciec pochodził w przypadku 
części zmarłych spoza rodu Pia-
stów. "Wygląda na to, że dzieje 
dynastii Piastów mogły być bar-
dziej zagmatwane, niż sądziliśmy. 
Być może udało się nam odnoto-
wać niewierność żon. Nie wiemy, 
jednak na jakim etapie mogło do 

tego dojść i czy sprawa dotyczy 
tylko jednej z odnóg dynastii. Na-
dal badamy próbki" - mówi prof. 
Figlerowicz.

Pomocna w poznaniu "wzor-
cowego" chromosomu Y może 
być próbka pobrana z relikwia-
rza, w którym według tradycji ma 
znajdować się kość należąca do 
Bolesława Chrobrego. Naukowcy 
przeanalizowali niewielką próbkę 
z umieszczonego tam paliczka, 
czyli kości dłoni.

"Musimy być bardzo ostroż-
ni przy wyciąganiu wniosków 
uzyskanych na podstawie analiz 
kości z relikwiarza. Gdyby jednak 
okazało się, że chromosom Y jest 
taki sam, jak u Władysława Her-
mana i Bolesława Krzywouste-
go oraz większości późniejszych 
przedstawicieli dynastii Piastów 
- można by z dużym prawdopo-
dobieństwem uznać, że w reli-
kwiarzu faktycznie zdeponowano 
szczątki pierwszego króla Polski" 
- wyjaśnia.

Badania pod kierunkiem prof. 
Marka Figlerowicza prowadzone 
są w ramach projektu "Dynastia 
i społeczeństwo państwa Piastów 
w świetle zintegrowanych badań 
historycznych, antropologicznych 
i genomicznych", który jest finan-
sowany przez Narodowe Centrum 
Nauki. 

PAP - NAUKA W POLSCE, 

SZYMON ZDZIEBŁOWSKI

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

Badania DNA rzucą światło  
na dzieje dynastii Piastów 
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Na skutek zmian klimatu 
zimą w Polsce pada coraz 
mniej śniegu, a coraz więcej 
deszczu – wynika z badań 
klimatolog dr hab. Ewy Łu-
pikaszy z Uniwersytetu Ślą-
skiego, które oparte są na 
analizie danych z około 50 
stacji synoptycznych w kra-
ju, gromadzonych codzien-
nie od ponad 50 lat.

"Zachodzą istotne zmiany po-
staci opadów atmosferycznych, 
np. zimą rzadziej występują opady 
śniegu, za to częściej pojawiają 
się opady deszczu. Z kolei wiosną 
zmniejsza się zarówno wysokość 
opadów stałych (śniegu), jak i 
opadów mieszanych (deszczu 
ze śniegiem). Są to zmiany sta-
tystycznie istotne, czyli bardzo 
wyraźne, które potwierdzają, że 
wzrost temperatury silnie wpływa 
na to, w jakiej postaci występują 
opady atmosferyczne" – mówi 
dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ, 
która specjalizuje się w badaniu 
opadów atmosferycznych.

Przedstawione przez nią usta-
lenia są pierwszymi wnioskami 
z projektu pt. "Reakcja opadów 
śniegu i deszczu na współczesne 
zmiany klimatu i cyrkulację at-
mosfery w Europie", dofinanso-
wanego z NCN. Projekt trwa od 
roku. Dotychczas przeprowadzono 
wstępne analizy, na razie dla Pol-
ski.

"W badaniach bazujemy na 
danych gromadzonych przez sta-
cje synoptyczne na terenie całego 
kraju. Są to bardzo szczegółowe 
dane – na każdej z tych stacji od 
1966 r. kilkakrotnie w ciągu doby 
(standardowo co 3 godziny) wyko-

nuje się pomiary meteorologicz-
ne i odnotowuje się wystąpienie 
tzw. zjawisk meteorologicznych, 
w tym opadów – czyli notuje się, 
czy wystąpił opad i w jakiej posta-
ci np. deszczu, śniegu, krupy itd. 
Informacja ta zakodowana jest w 
postaci depesz synoptycznych, za-
tem naszym pierwszym zadaniem 
było rozkodowanie tych zapisów, a 
następnie ich analiza" – tłumaczy-
ła PAP klimatolog.

Badaczka przypomina, że 
opady atmosferyczne są kluczo-
wym elementem w systemie 
ziemskim, który decyduje o prze-
biegu wielu procesów środowi-
skowych i warunkuje życie czło-
wieka. Wskazała, że w niektórych 
regionach opady śniegu, a raczej 
powstała w wyniku ich wystąpie-
nia pokrywa śnieżna, jest pod-
stawowym źródłem wody pitnej; 
a w skali globalnej śniegi i lody 
stanowią ważną część zasobów 
wody pitnej.

Na występowanie poszczegól-
nych postaci opadów – deszczu, 
śniegu lub deszczu ze śniegiem 
– wpływa temperatura powietrza. 
"Wpływ współczesnego ocieple-
nia klimatu na zmiany występo-
wania opadów deszczu i śniegu 
nie był analizowany w Europie w 
skali kontynentalnej na podsta-
wie obserwacji zjawisk meteo-
rologicznych (choć w nielicznych 
pracach próbowano oszacować 
wystąpienie opadów śniegu na 
podstawie temperatury powie-
trza). Określenie tych relacji jest 
ważne. Zmiany częstości i sum 
opadów śniegu decydują m.in. 
o rozwoju pokrywy śnieżnej, któ-
ra wpływa na bilans radiacyjny 
(zmiana albedo) i decyduje m.in. o 
tym, ile energii pozostaje w syste-
mie ziemskim. Krócej zalegająca i 
zajmująca mniejsze powierzchnie 
pokrywa śnieżna przyczynia się 

do dodatkowego wzrostu tempe-
ratury powietrza. Ponadto, opady 
śniegu warunkują pośrednio moż-
liwość wystąpienia powodzi rozto-
powych" – wskazała ekspertka.

Do tej pory badacze zgroma-
dzili i przeanalizowali wstępnie 
dane dla Polski. "Zamierzamy 
oczywiście rozszerzyć nasze ba-
dania, ponieważ naszym celem 
jest opracowanie danych dla 
Europy Środkowej. Dotychczas 
udało się zgromadzić dane dla 
Niemiec i Czech, prawdopo-
dobnie uda się również zdobyć 
dane z Norwegii i Austrii, ale 
nie wszystkie z nich są na tyle 
dobrej jakości, abyśmy mogli je 
uwzględniać w naszych bada-
niach. Pewnym problemem w 
skali całej Europy jest też krótki 
zakres czasowy dostępnych da-
nych synoptycznych, obejmują-
cy ostatnie 20 lat – poczynając 
od 2000 r., a w badaniach nad 
zmianami klimatu niezbędne są 
znacznie dłuższe serie danych" – 
tłumaczyła Łupikasza.

Oprócz rozpoznania relacji 
pomiędzy temperaturą i wystę-
powaniem postaci opadów at-
mosferycznych, naukowcy badają 
również ich relacje z cyrkulacją 
atmosfery. Jak przypomniała Łu-
pikasza, pojęcie to oznacza wszel-
kiego rodzaju ruchy w atmosferze, 
w tym wiatr, którego kierunek za-
leży od rozkładu układów barycz-
nych (wyże i niże).

"Rozmieszczenie ośrodków 
wyżowych i niżowych decyduje o 
adwekcji powietrza, czyli o kierun-
ku jego napływu nad dany obszar, 
co również wpływa na postać wy-
stępowania opadów. Sama tem-
peratura też zależy od cyrkulacji 
atmosfery. Nasze pierwsze wyniki 
pokazały, że kierunek napływu po-
wietrza nad Polskę również istot-
nie wpływa na to, czy opady przyj-

mują postać deszczu czy śniegu. 
Szczegółowe rozpoznanie tych 
relacji będzie kolejnym przedmio-
tem naszych badań" – wskazała 
Łupikasza.

Projekt pt. "Reakcja opadów 
śniegu i deszczu na współczesne 
zmiany klimatu i cyrkulację at-
mosfery w Europie" ma się zakoń-
czyć jesienią 2020 r. "W ramach 

projektu zamierzamy również zba-
dać znaczenie rozkładu tempera-
tury powietrza w profilu pionowym 
pomiędzy chmurą i powierzchnią 
gruntu dla postaci, w jakiej poja-
wia się opad. Wyniki tych badań 
pomogą ocenić warunki powodu-
jące opady deszczu, kiedy tem-
peratura powietrza w warstwie 
przypowierzchniowej (czyli na 

wysokości 2 m nad gruntem) spa-
da poniżej 0 stopni Celsjusza, i 
śniegu, kiedy temperatura ta jest 
dodatnia" – podsumowała klima-
tolog.

PAP - NAUKA W POLSCE, 
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Klimatolog: na skutek zmian klimatu zimą  
w Polsce pada coraz mniej śniegu 
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Najnowsze badania wskazu-
ją na niską wilgotność gleby 
i bardzo intensywną suszę 
atmosferyczną i rolniczą - 
wskazują Wody Polskie. Jak 
podkreślono, jeżeli nie za-
cznie padać, wiosną będzie 
tak samo.

Wody Polskie na swojej stro-
nie internetowej przedstawiły naj-
nowsze dane nt. zagrożenia suszą 
w Polsce. Zostały one opracowa-
ne na podstawie danych pomiaro-
wych i satelitarnych, które zostały 
przygotowane na potrzeby opra-
cowywanego pierwszego w kraju 
planu przeciwdziałania skutkom 
suszy (konsultacje mają zakoń-
czyć się 15 lutego br.). Resort go-
spodarki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej (MGMiŻŚ) informował w 
połowie ub.r., że taki plan ma być 
gotowy do końca 2020 roku.

Przedsiębiorstwo wyjaśniło, 
że występuje kilka typów susz: 
atmosferyczna, rolnicza, hydrolo-
giczna (dotyczy wód powierzch-
niowych) oraz hydrogeologiczna 
(dotyczy wód podziemnych).

W 2019 roku najbardziej do-
tkliwym rodzajem suszy, jaki był 
obserwowany w Polsce, była su-

sza rolnicza. Jak zauważono na 
początku nowego roku nie jest 
lepiej.

"Najnowsze dane wskaźni-
ka wilgotności gleby dla stycznia 
2020 roku wskazują na niską wil-
gotność gleby – poniżej 40 proc., 
a miejscami nawet poniżej 35 
proc. Przyczyną przede wszystkim 
jest brak opadów – bezśnieżna i 
sucha, a przy tym ciepła zima – 
uniemożliwia odbudowę wilgoci 
w glebie. Obecnie na obszarze Ku-
jaw, województwa zachodniopo-
morskiego poprzez województwo 
pomorskie, wielkopolskie oraz na 
połowie obszaru regionu łódzkie-
go, jak również warmińsko-mazur-
skiego, dane wskazują na bardzo 
intensywną suszę atmosferyczną i 
rolniczą" - poinformowano.

Na taką sytuację wpływ ma 
brak opadów, bezśnieżna, sucha i 
ciepła zima. Wody Polskie zauwa-
żyły, że jeżeli sytuacja się nie po-
prawi, tzn. nie zacznie intensyw-
nie padać, to susza występować 
będzie również na wiosnę.

Wody Polskie zwracają uwa-
gę, że takim zjawiskom jak susza 
i powódź towarzyszy cykliczność. 
"Od setek lat obserwowane i od-
notowywane są okresy z inten-
sywnymi opadami oraz okresy 
suszy. Istnieje przypuszczenie, że 

zjawiska te mogą być powiązane 
z aktywnością słoneczną, która 
ma wpływ na tworzenie się chmur 
w atmosferze. Natomiast inten-
sywność skutków suszy – to efekt 
zarówno deficytów opadu, jak 
również istniejących warunków do 
retencji wody, w tym użytkowania 
terenu, stosowanych praktyk rol-
niczych, korzystania z zasobów 
wodnych, itp." - dodano.

W Polsce obecnie gromadzi-
my i przetrzymujemy przez dłuższy 
czas ok. 4 mld m sześc. wody, co 
stanowi ok. 6,5 proc. objętości 
średniorocznego odpływu rzeczne-
go. Na całkowity odpływ rzeczny 
składa się woda dostarczana do 
koryta rzeki, m.in. w wyniku opa-
dów czy topnienia śniegu. Zgodnie 
z planem podniesienia retencji ten 
współczynnik ma być dwukrotnie 
wyższy i wynieść ok. 15 proc. Inwe-
stycje m.in. w duże i małe zbiorniki 
retencyjne mają kosztować w cią-
gu kilku lat 14 mld zł. Zbiorniki te 
mają być też wielofunkcyjne, czyli 
aby mogły przyjmować nadmiar 
wody w czasie powodzi i spuszczać 
ją w razie suszy. 

(PAP)
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Suszę rolniczą, z większym 
bądź mniejszym natęże-
niem, obserwujemy prak-
tycznie co roku od 1981 r. - 
podkreślił w rozmowie z PAP 
prof. Andrzej Doroszewski, 
kierownik Zakładu Agro-
meteorologii i Zastosowań 
Informatyki w Instytucie 
Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa – Państwowe-
go Instytutu Badawczego w 
Puławach.

Doroszewski wyjaśnił, że są 
różne rodzaje suszy - m.in. atmos-
feryczna i rolnicza.

"Susza atmosferyczna zaczy-
na się wtedy, kiedy jest wysoka 
temperatura przez kilkanaście 
dni i mały opad deszczu. Susza 
rolnicza charakteryzuje się tym, 
że rośliny z powodu braku wody 
w glebie reagują obniżeniem plo-
nu - niedobór wody, tej deszczowej 
powoduje, że plony są niższe od 
średnich wieloletnich. Dochodzi 
do tego ubytek wody z powierzchni 

gleby spowodowany parowaniem, 
oddychaniem roślin" - wskazał.

Ekspert dodał, że instytut ra-
portuje o stanie ewentualnej su-
szy rolniczej od 21 marca każdego 
roku, kiedy wegetacja roślin "jest 
w pełni", a kończy 30 września.

"Zimą praktycznie susza rol-
nicza nie występuje, bądź tylko w 
minimalnym stopniu. Rośliny są 
małe i dopiero zaczynają rosnąć. 
Wegetacja roślin rozpoczyna się, 
kiedy temperatura średniodobo-
wa przekracza 5 stopni Celsjusza, 
co w ostatnich dniach obserwuje-
my" - wyjaśnił.

Profesor podkreślił, że obec-
nie nie da się z dużym prawdopo-
dobieństwem stwierdzić, czy su-
sza rolnicza wystąpi, jak pogoda 
wpłynie na plony.

"Mamy teraz dwa scenariu-
sze. Jeżeli będzie tak jak to jest 
w ostatnich dniach, czyli stosun-
kowo wysoka temperatura i duże 
opady, to nie będzie problemu. 
Największym zagrożeniem dla 
roślin będzie silny mróz powyżej 
10 stopni i brak pokrywy śnieżnej. 
Wtedy rośliny, które rozpoczęły 
wegetację, nie będą +zahartowa-
ne+ i pojawi się problem. Przy 10-

cm warstwie śniegu nawet bardzo 
silne mrozy nie są dla roślin nie-
bezpieczne" - wyjaśnił.

Doroszewski dodał, że kluczo-
wa dla wegetacji będzie wiosna, 
kiedy jest wyższa temperatura, a 
rośliny potrzebują zdecydowanie 
więcej wody. Zwrócił uwagę, że w 
ostatnich latach to złe warunki at-
mosferyczne wiosną powodowały 
duże straty rolnicze.

"Opierając się na danych In-
stytutu w Puławach można powie-
dzieć, że od 1981 roku, czyli od 39 
lat, susza rolnicza w Polsce wystę-
puje praktycznie co roku. Ma ona 
jednak różną intensywność, wy-
stępuje w różnych częściach kraju 
bądź dotyczy różnych upraw" - po-
informował profesor.

Zwrócił ponadto uwagę, że 
w ostatnich latach temperatura 
rośnie. "Było to szczególnie wi-
doczne w 2019 roku, kiedy tem-
peratura w prawie każdym mie-
siącu była zbliżona do średniej 
bądź przekraczała tę średnią. Nie 
było zimnych miesięcy. Wysoka 
temperatura powodowała duże 
parowanie wody z gleby i roślin. 
Dziś jest trudno wyrokować, jak 
będzie. Najważniejsze będą kwie-
cień i maj, kiedy zboża ozime i 
rzepak szybko rosną. Teraz tak 
nie jest, rośliny nie potrzebują tak 
dużo wody" - podsumował. 

(PAP)
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Wody Polskie: obserwujemy bardzo intensywną 
suszę atmosferyczną i rolniczą 
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Ekspert: suszę rolniczą notujemy 
praktycznie co roku od 39 lat 

11-opa.jpg

FOT. FREEIMAGES.COM / SERGEY KLIMKIN



12

Choć od wykrycia nowego 
koronawirusa z Chin minęło 
zaledwie kilka tygodni, zna-
my już jego genom. Zespoły 
z całego świata - również 
badacze na UJ - rozpoczyna-
ją badania, które pozwolą 
zrozumieć wirusa i w przy-
szłości stworzyć skuteczny 
lek - mówi w rozmowie z 
PAP wirusolog prof. dr hab. 
Krzysztof Pyrć.

Nowy koronawirus (2019-
nCoV) prawdopodobnie pojawił 
się pod koniec 2019 r. na targu 
owoców morza w Wuhan (Chiny). 
We wtorek rano czasu lokalnego 
chińskie media poinformowały, że 
liczba ofiar śmiertelnych nowego 
koronawirusa wzrosła w Chinach 
do 106, a zarażonych nim są już 
tam ponad 4 tysiące osób. Nowy 
koronawirus jest już w kilkunastu 
innych państwach, w tym we Fran-
cji i w Niemczech.

Początkowe objawy zakaże-
nia tym wirusem to gorączka i 
suchy kaszel, po tygodniu mogą 
się pojawić zaburzenia układu 
oddechowego, wymagające le-
czenia szpitalnego. Koronawirus 
wywołuje zapalenie płuc, które 
w niektórych przypadkach bywa 
śmiertelne.

"Tempo badań przy zaistnia-
łym zagrożeniu jest imponujące. 
Minęło zaledwie kilka tygodni 
od pierwszych zakażeń, a wiemy 
już jak zbudowany jest wirus i 

jak wygląda jego genom. Mamy 
również wstępną charakterystykę 
jednostki chorobowej" - opowiada 
wirusolog, prof. dr hab. Krzysztof 
Pyrć z Małopolskiego Centrum 
Biotechnologii UJ. Według niego 
postęp prac i odpowiedź ze strony 
naukowców, lekarzy i decydentów 
są nieporównywalnie lepsze, niż 
w przypadku koronawirusa SARS 
w 2002 roku, kiedy od zarejestro-
wania pierwszego przypadku do 
identyfikacji przyczyny choroby 
minęło wiele miesięcy. Nauko-
wiec wspomina również, że w la-

boratoriach na całym świecie już 
rozpoczęły się badania, mające 
na celu opracowanie skutecznych 
leków i szczepionek.

"Pracujemy nad tym również 
my w Małopolskim Centrum Bio-
technologii UJ" - informuje.

Prof. Pyrć zwraca uwagę, że 
najłatwiej by było, gdyby w wal-
ce z wirusem skuteczny okazał 
się lek już dostępny na rynku, 
w innym wskazaniu. Pytany, 
czy skuteczne mogą się okazać 
np. leki przeciwwirusowe stoso-
wane u pacjentów zarażonych 

HIV - potwierdza, że próby wyko-
rzystania tych farmaceutyków 
już trwają. Zaznacza jednak, że 
nawet jeśli określony lek spraw-
dza się dobrze w warunkach la-
boratoryjnych - nie oznacza to, 
że okaże się skuteczny w lecze-
niu pacjentów.

W Chinach w związku z 
epidemią objęto kwarantanną 
miasto Wuhan, liczące 11 mln 
mieszkańców. Prof. Pyrć pytany, 
czy kwarantanna jest dobrym 
pomysłem na powstrzymanie 
epidemii, odpowiada "zgadzam 
się z tą koncepcją, jest to na 
chwilę obecną najlepsze rozwią-
zanie, które może zahamować 
lub spowolnić rozprzestrzenianie 
się epidemii”. Zaznacza jednak, 
że nie wie, czy zastosowane 
środki pozwolą na zatrzymanie 
wirusa. Po pierwsze, wirus już 
przeniósł się w inne rejony globu, 
włączając w to Europę oraz Stany 
Zjednoczone. Po drugie, sama 
kwarantanna może nie być w 
pełni efektywna, ponieważ wiele 
osób może próbować nielegalnie 
uciekać z miast. Po trzecie, w 
dalszym ciągu nie wiemy, z jakie-
go zwierzęcia wirus przenosi się 
na ludzi, w związku z czym mimo 
kwarantanny w dalszym ciągu 
może się on roznosić bez kontroli 
poza strefą zamkniętą.

Sama kwarantanna nie jest 
rzeczą niespotykaną również w 
Polsce. Prof. Pyrć wspomina, że w 
1963 roku Wrocław został otoczo-
ny kordonem sanitarnym i odcięty 
od świata podczas epidemii ospy 
prawdziwej.

Pytany, czy epidemia 2019-
nCoV ma jakąś szczególnie dużą 

dynamikę, mówi, że "nie ma cze-
goś takiego jak standardowa epi-
demia. Każda przebiega inaczej". 
Na to, jak rozprzestrzenia się dana 
choroba, wpływają różne czynniki: 
zagęszczenie ludności na danym 
obszarze, gatunek patogenu czy 
nawet klimat.

Jak dodaje, na razie mało 
mamy informacji o przebiegu 
zakażenia. Nie wiadomo np. czy 
wszystkie osoby zakażone wiru-
sem są rozpoznawane - może się 
bowiem okazać, że choroba ta 
przebiega u części osób bezobja-
wowo.

Pytany, czy epidemia choro-
by powodowanej przez korona-
wirusa może sama szybko wy-
gasnąć - powiedział, że nie jest 
to wykluczone. Przypomina, że 
SARS pojawił się jesienią 2002 
r., ale epidemię udało się szyb-
ko opanować i już pod koniec 
wiosny następnego roku nie 
notowano nowych przypadków 
tej choroby. Takie szybkie wyga-
śnięcie epidemii nie jest jednak 
pewne.

Wirusolog zachęca, żeby śle-
dzić na bieżąco komunikaty MSZ 
i WHO. 

PAP - NAUKA W POLSCE, 
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Zdrowie i uroda
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Prof. Krzysztof Pyrć: zaczynamy badania  
nad nowym koronawirusem 
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Nie mamy leku na nowe 
koronawirusy z Chin, choć 
światełkiem w tunelu są 
pewne leki na HIV - mówi 
PAP specjalista od chorób 
zakaźnych dr hab. Ernest 
Kuchar z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 
Przypomina on też o prze-
biegu wcześniejszych epide-
mii koronawirusów, SARS i 
MERS.

Nowy koronawirus (2019-
nCoV) prawdopodobnie pojawił 
się pod koniec 2019 r. na targu 
owoców morza w Wuhan (Chiny). 
Chińska Narodowa Komisja Zdro-
wia poinformowała w poniedzia-
łek, że liczba śmiertelnych ofiar 
koronawirusa wzrosła do 80, a 
osób zarażonych do 2744. W 
ostatnich 24 godzinach potwier-
dzono 769 nowych przypadków 
zachorowań.

Początkowe objawy zakaże-
nia tym wirusem to gorączka i 
suchy kaszel, a po tygodniu mogą 
się pojawić zaburzenia układu od-

dechowego wymagające leczenia 
szpitalnego. Koronawirus wywołu-
je zapalenie płuc, które w niektó-
rych przypadkach bywa śmiertel-
ne. Zakażenie to rzadko jednak 
powoduje katar i kichanie, tak jak 
przeziębienie.

Dr hab. Ernest Kuchar z War-
szawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w rozmowie z PAP zaznacza, 
że na razie bardzo mało wiadomo 
o nowym wirusie i nie ma przeciw-
ko niemu szczepionki czy lekar-
stwa. "Światełkiem w tunelu są 
leki przeciwwirusowe stosowane 
w zakażeniu HIV" - mówi dr Ku-
char. Jak dodaje, chińscy lekarze 
próbują już skuteczności wybra-
nych leków na HIV, stosując je u 
pierwszych zakażonych.

Zapytany, czy można progno-
zować przebieg epidemii choroby 
wywołanej przez nowego korona-
wirusa - ekspert odpowiada, że to 
niemożliwe.

Przypomina jednak, że mamy 
już wiedzę o zakażeniach innymi 
koronawirusami.

"Koronawirusy są znane od 
lat. Wywołują 10-20 proc. przezię-
bień" - mówi dr Kuchar. I dodaje, 
że z przeziębieniem boryka się co 
roku 20 proc. osób.

Wyjaśnia, że koronawirusy 
spowodowały już dwie groźne epi-
demie odzwierzęce. Pierwszą z 
nich była epidemia SARS (zespół 
ciężkiej ostrej niewydolności od-
dechowej), która przebiegała jako 
ciężkie zapalenie płuc. "Choroba 
miała wysoką śmiertelność: 50 
proc. chorych trafiało na oddział 
intensywnej terapii, a 10 proc. 
umierało" - mówi badacz. Przypo-
mniał, że na chorobę tę od 2002 
r. zapadło ok. 8 tys. os., a ponad 
700 zmarło.

W 2012 r. pojawił się z kolei 
inny koronawirus - wywołujący 
MERS - bliskowschodni zespół od-
dechowy. Zachorowało kilka tysię-
cy osób, a śmiertelność wyniosła 
ok. 30 proc.

"Śmiertelność w przypadku 
poprzednich epidemii korona-
wirusów była więc przerażająco 
duża, ale skończyło się na kilku-
set zgonach na całym świecie" 
- mówi dr Kuchar. Porównuje, że 
w przypadku grypy rocznie odno-
towuje się rocznie 1 mld zacho-
rowań i kilkaset tysięcy zgonów. 
"Ale grypę jakoś oswoiliśmy" 
- mówi.

Zaznacza, że w Polsce było 
"zero przypadków" MERS i SARS. 
Wyraża nadzieję, że podobnie 
będzie i w przypadku nowego 
koronawirusa. "Podejdźmy do 
problemu spokojnie, bez paniki" 
- powiedział. 

(PAP)
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Epidemiolog o koronawirusach: 
światełkiem w tunelu - leki na HIV 
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Witam serdecznie,
Mam pytanie odnośnie tego 

czy przysługuje mi lub żonie Kin-
dergeld. Ja pracuję w Niemczech 
na Gewerbe ograniczonej, czyli 
nie odprowadzam żadnych po-
datków. Żona mieszka w Polsce 
z dwójką dzieci (3 i 11 lat) i są 
to dzieci adoptowane. Czy żonie 

lub mnie należy się Kindergeld? 
Bo nikt konkretnie nie jest w sta-
nie mi odpowiedzieć, a panie z 
infolinii z Familienkasse nie od-
pisują na zadane pytania. Proszę 
o pomoc.

Z poważaniem

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jak najbardziej należy się 
Państwu Kindergeld.

Witam,
Czy wiedzą Państwo jak dłu-

go czeka się na S1? Ja wysłałam 
wniosek na początku sierpnia 
i do dzisiaj bez odzewu… Czy 
mogę tam zadzwonić i zapytać? 
Może Wy mi pomożecie. Dzięku-
ję.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Teoretycznie maksymalnie 
do 8 tygodni powinna przyjść od-
powiedź. Jeśli żadna odpowiedź 
nie przyszła, to najlepiej skon-
taktować się z urzędem bezpo-
średnio.

Witam,
Od 1,5 roku prowadzę wła-

sną działalność gospodarczą 
na terenie Holandii. Jestem tu 
również zameldowana i opła-
cam składki ubezpieczeniowe. 
Jestem w 11 tygodniu ciąży i 
specyfika mojej pracy nie po-
zwala mi pracować już tak do-
brze, jak wcześniej (ponieważ 
robi się bardzo zimno, a jest 
to praca, gdzie przebywam 
cały czas na dworze), co wiąże 
się z tym, iż nie jestem w sta-
nie zarobić już wystarczająco 
na życie. Moje pytanie dotyczy 
chorobowego: kiedy mogę się 
o nie ubiegać i po jakim czasie 
zostanie mi ono przyznane? Ja-
kie dokumenty są mi potrzebne 
do uzyskania takiego zasiłku?

Dziękuję i pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Aby starać się o zasiłek cho-
robowy, muszą być odprowadza-
ne składki na to świadczenie. 
Jeśli są, to można wnioskować 
o zasiłek chorobowy na podsta-
wie dokumentów medycznych 
świadczących o tym, iż nie może 
Pani wykonywać dotychczasowej 
pracy. Decyzja jest przyznawana 
do około 4 tygodni od złożenia 
wniosku.

Witam,
Jestem na chorobowym 

od pół roku. Mam co miesiąc 
niecałe sześćset euro. Wy-
najęłam pokój u właściciela 
prywatnego domu, w którym 
to domu on też mieszka. Nie 
jesteśmy parą. Ja płacę mu za 
prąd i wodę, a za pokój nie, bo 
sprzątam i gotuję - tak żeśmy 

się dogadali. Przysłali mi pa-
piery do wypełnienia i on ma 
też je wypełnić, bo myślą, że 
jesteśmy parą. Jak mam udo-
wodnić, że nie jesteśmy ra-
zem i że tylko mieszkamy pod 
jednym dachem. Boję się, że 
obetną mi chorobowe…

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Może być trudne do udo-
wodnienia, iż nie są Państwo 
parą,  niemniej jednak powinni 
Państwo poprosić właściciela 
domu o wystawienie umowy 
najmu, gdzie będzie napisane, 
iż Pani jedynie podnajmuje po-
kój. Można również dołączyć 
aneks do umowy, gdzie będzie 
napisane, że nie musi Pani pła-
cić za czynsz, ponieważ właści-
ciel zgodził się, aby Pani sprzą-
tała i gotowała oraz opłacała 
rachunki, takie jak gaz i prąd.

14 Rozmaitości

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Pytania do eksperta – listy Czytelników
Otrzymaliśmy od Was 
wiele listów dotyczących 
holenderskich spraw 
podatkowych. Dziś 
prezentujemy kolejne z nich. 
Na pytania Czytelników 
odpowiadamy we współpracy 
z  pracownikami Kancelarii 
Podatkowej Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy 
za wszystkie nadesłane 
wiadomości, jak również za 
okazane nam zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania do 
naszych ekspertów czekamy 
na Wasze maile pod adresem 
redakcja@goniecpolski.nl

•••

•••

•••

•••

Reklama
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NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO Kącik poetycki

Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalento-
wanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona 
miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszka-
dzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogól-
nopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i 
rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny 
„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę te-
atralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym 
przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem -  jest 
m.in. kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi oraz został odznaczony 
Medalem im. dr Jordana.

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość 
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na ła-
mach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Podróż
Matka daruje ci
pierwszy krok
Z własnego łona
Powoli
Dokładnie
Miarowo

Droga wydłuża się stopniowo
Z domu na pierwszą ulicę
Prowadzi cię własne życie
A dokąd
Kto to wie
Czasami w gęstej mgle
Może w historii nurt

Utarte drogi
Strome bezdroża
Kręte ścieżynki
Znaczą twój los
W zawrotnym tempie
Szybujesz w czasie
Gonisz w przestrzeni
Zmierzasz do celu
Przez stacje życia
Dokąd

Do blasku dnia
Do zmierzchu nocy
Płyną wskazówki
Zegara życia
Liczą minuty
Mnożą godziny
Wszystkich dni nocy
I twoich lat

Jeśli zwiedziłeś lądy i morza
Jeśli w przestworzach
Był krok twej myśli
Jeśli zwiedziłeś swe własne życie
Dotknąłeś pewnie szczęścia człowieka
I jeszcze dalsza podróż cię czeka
Lot na pokładzie całego życia

Łączą się serca w przyjaznym słowie
Wypijmy naszej załogi zdrowie
Załodze życia na imię
CZŁOWIEK
W pamiętniku M.

U dentysty:
- Ile kosztuje ekstrakcja zęba?
- 50 PLN.
- 50 PLN za kilka minut pracy?!
- Mogę wyrywać powoli jeśli 

pan chce.

Pacjent u stomatologa:
- Panie doktorze, bolą mnie 

zęby, które pan mi wstawił!
Na to lekarz:
- A nie mówiłem, że będą jak 

prawdziwe?!

Kolejka w aptece.
Pierwszy klient podchodzi do 

okienka, daje receptę, aptekarz 
mówi mu:

- 320 złotych proszę.
Drugi podchodzi, daje receptę, 

aptekarz mówi mu:
- 340 złotych.
Trzeci podchodzi, aptekarz 

mówi mu:
- 390 złotych.
Czwarty facet w kolejce się lek-

ko poddenerwował i mówi:
- Panie mgr, wszyscy idziemy 

od tego samego lekarza, wszyscy 
mamy taki sam lek na recepcie, 
dlaczego jedni płacą mniej, a inni 
więcej? Mgr odpowiada:

- No wie pan, mamy taki kod z 
lekarzem, taką umowę....

Facet się zdenerwował i mówi:
- Panie, niech pan nam powie 

co to za lek, dlaczego ma inną 
cenę? Na recepcie było napisane : 
CC NWCMJDMCC CC. Klienci zaczę-
li nerwowo naciskać na aptekarza, 

bardzo chcieli żeby im przeczytał co 
to znaczą, co to za lekarstwo... W 
końcu aptekarz pod wpływem naci-
sku zaczął czytać z rumieńcami na 
twarzy:

- Cześć Czesiek, Nie Wiem Co 
Mu Jest, Daj Mu Co Chcesz, Cześć 
Czesiek.

Pewna blondynka kupiła 
sobie w aptece podpaski.

Chwilę po wyjściu zauważyła 
jednak, że opakowanie jest podob-
ne lecz rodzaj nie zgadza się z tymi, 
które zawsze stosuje. Wraca do ap-
teki i pyta... 

- Czy może mi pan wymienić? 
Młody farmaceuta, zaczerwie-

niony po uszy odpowiada: 
- Pani wybaczy ale nigdy tego 

jeszcze nie robiłem!

Do apteki wpada blady, 
drżący chłopiec:

- Czy ma pani jakieś środki 
przeciwbólowe?

- A co cię boli chłopcze?
- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie 

ogląda moje świadectwo.

Seryjny morderca ciągnie 
kobietę do lasu. Kobieta krzy-
czy przerażona: 

- Ale ponuro i ciemno w tym 
lesie. Bardzo się boję! 

Na to morderca: 
- No, a ja co mam powiedzieć? 

Będę wracał sam...

Mała Zosia siedziała w 
ogrodzie zasypując dołek, 
kiedy przez siatkę zajrzał są-
siad.

Zainteresował się, co porabia 
dziewczynka:

- Co tam robisz Zosiu?
- Moja złota rybka właśnie 

umarła - odpowiada Zosia, nie spo-
glądając nawet w stronę sąsiada - 
właśnie ją grzebię.

- To bardzo duża dziura jak na 
złotą rybkę, nie uważasz ? - dziwi 
się sąsiad.

- To dlatego, że rybka jest we-
wnątrz twojego durnego kota.

Dopiekło facetowi życie, 
postanowił się powiesić...

Zmajstrował stryczek, przy-
mocował go do żyrandola, wlazł 
na stołek, wsadził głowę w stry-
czek, patrzy, a tu na szafie niedo-
pita flaszka wódki stoi!

- Co się ma wódka zmarno-
wać? - pomyślał sobie.

Wysunął głowę ze stryczka, 
przystawił stołek do szafy, patrzy, a 
tam jeszcze zapomniane pół paczki 
papierosów.

- O! - pomyślał - i życie zaczyna 
się układać!

Trzy wampiry wchodzą do 
baru i siadają przy stole.

Kelner podchodzi do nich i pyta 
pierwszego wampira, co zamawia. 
Ten mówi:

- Chciałbym trochę krwi.
Kelner zwraca się z tym sa-

mym pytaniem do drugiego wam-
pira. Wampir mówi:

- Chciałbym trochę krwi. 
Kelner pyta trzeciego wampira, 

co zamawia, ten na to:
- Chciałbym trochę osocza. 
Kelner spogląda na kartkę i 

mówi:
- Niech sprawdzę, czy dobrze 

zrozumiałem. Zamawiacie dwa 
razy krew i raz krew light, tak?

Syn zwraca się do ojca: 
- Tatusiu, kup mi rewolwer! No 

kup mi... Musisz mi kupić! 
- Cicho! - reaguje zdecydowanie 

ojciec. - Nie kupię ci! 
- Ale ja uważam, że powinieneś 

mi kupić! 
- A ja uważam, że nie i basta! W 

końcu, kto tu jest głową rodziny?! 
- Na razie ty. Ale gdybyś mi ku-

pił rewolwer...

Idzie facet chodnikiem, 
patrzy, a na murze wielki na-
pis: „Uwaga! Gwałcą”. 

Sytuacja kilka razy się powta-
rza. Po jakimś czasie na chodniku 
widzi jakieś małe literki. Schyla się, 
a tam kolejny napis: „Ostrzegali-
śmy...”.

Rozmawia mąż z żoną:
- Kiedy się na ciebie złoszczę, 

nigdy nie odpowiadasz mi tym sa-
mym. Jak udaje ci się kontrolować 
złość?

- Czyszczę klozet...
- I to ci pomaga?
- Używam twojej szczoteczki do 

zębów...

Syn zrobił wreszcie prawo 
jazdy i prosi ojca o pożyczenie 
samochodu.

Ojciec ostro:

– Popraw oceny w szkole, prze-
czytaj Biblię i zetnij włosy, to wróci-
my do tematu.

Po miesiącu chłopak przycho-
dzi do ojca i mówi:

– Poprawiłem stopnie, a Biblię 
znam już prawie na pamięć. Pożycz 
samochód!

– A włosy?
– Ale tato! W Biblii wszyscy: 

Samson, Mojżesz, nawet Jezus 
mieli długie włosy!

– O, widzisz, synku! I chodzili 
na piechotę...

Sekretarka mówi do za-
pracowanego biznesmana: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 
- Nie mam teraz czasu, po-

wiedz jej żeby przyszła jutro! A naj-
lepiej niech wcześniej zadzwoni, to 
umówisz ją na konkretną godzinę.

Spotykają się dwie blon-
dynki i jedna mówi: 

- Ty, słuchaj wiesz że w tym 
roku Sylwester wypada w piątek?

A na to druga: 
- Kurcze, żeby tylko nie trzyna-

stego!

Walentynki. Apteka:
- Dzień dobry.
- Skończyły się!

Nauczycielka oddaje Ja-
siowi zeszyt z wypracowa-
niem domowym i mówi:

- Same błędy! Znów niedosta-
teczny!

Jasio mruczy pod nosem:
- Biedny tato...

Niedźwiedź złapał zającz-
ka. Zajączek się drze:

- Jak mnie zaraz nie wypuścisz 
i nie przeprosisz to, to...

- To co?!
- To trudno...

Siedzą sobie dwie myszki 
polne przy worku ziarna w sto-
dole i jedna mówi: 

- Wiesz, poznałam wczoraj 
super faceta, jest taki przystojny, 
inteligentny, doskonale się doga-
dujemy, o wiesz, mam nawet jego 
zdjęcie - popatrz. 

Druga mysz patrzy uważnie na 
zdjęcie: 

- Przecież to nietoperz! 
- Buuuuuuuu, a mówił, że jest 

pilotem!!!



23Przydatne kontakty w Holandii
23Przydatne kontakty w Holandii

n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak  t y  w  Ho lan  d i i
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 (0297) 331 678
info@pmkamsterdam.nl

Ksiądz Andrzej Szczepaniak SChr.
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