
O za sił kach dla bez ro bot -
nych, za sa dach ich przy zna -
wa nia i wy so ko ści świad czeń
już pi sa li śmy w jed nym z po -
przed nich wy dań na sze go
dwu ty go dni ka. Tym ra zem
skon cen tru je my się na obo -
wiąz kach bez ro bot ne go pod -
czas sta ra nia się o świad -
cze nie.

Przede wszyst kim pierw sze
swo je kro ki na le ży skie ro wać
do od dzia łu urzę du zwa ne go
UWV We rk be drijf wła ści we go
dla nas sa mych. We ry fi ka cja
wła ści we go so bie od dzia łu na -
stę pu je we dle ko du pocz to we go
z ad re su, pod któ rym oso ba bez -
ro bot na prze by wa lub też jest za -
mel do wa na.

W We rk be drijf re je stru je my
się ja ko „we rk zo eken de”, czy li
po szu ku ją cy pra cy. W mo men -
cie sta ra nia się o za si łek dla bez -
ro bot nych, czy li tzw. WW -uit ke -
ring, na wnio sko daw cy spo czy -
wa obo wią zek pro wa dze nia tzw.

Sol li ci ta tie -ac ti vi te it, czy li ak tyw -
ne go po szu ki wa nia pra cy.

Jest to je den z klu czo wych wa -
run ków de cy du ją cych o pra wie
do otrzy my wa nia świad cze nia.
Za ak tyw ne po szu ki wa nie pra cy
uzna je my wsze la ką ak tyw ność,
ja ką po szu ku ją cy pra cy po dej -
mu je w ce lu zna le zie nia za trud -
nie nia. Moż li wo ści jest wie -
le – za re je stro wa nie się w uit -
zend bu re au, od po wiedź na ofer -
tę pra cy za rów no w for mie li -
stow nej, te le fo nicz nej jak i ma -
ilo wej, wi zy ta oso bi sta bez po -
śred nio u po ten cjal ne go pra co -
daw cy czy na wet roz mo wa twa -
rzą w twarz z oso bą, któ ra mo że
za de kla ro wać po moc w zna le -
zie niu nam pra cy.

Ze swo jej stro ny We rk be drijf
czę sto or ga ni zu je tzw. spe ed da -
te, czy li spo tka nia z przed sta wi -
cie la mi biur pra cy, gdzie w jed -
nym miej scu na raz po szu ku ją cy
pra cy ma moż li wość zło że nia
swo jej kan dy da tu ry na da ne sta -
no wi sko lub wa kat.
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Je steś bez ro bot ny? Szu kaj pra cy!

FOT. STOCK. XCHNG / SZORST KI



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Za zwy czaj we rk zo eken de
otrzy mu je z we rk be drijf spe cjal -
ny for mu larz, w któ rym na le ży
uzu peł niać swo ją ak tyw ność od -
no śnie po szu ki wa nia pra cy – mi -
ni mum je den raz na ty dzień

(oczy wi ście im czę ściej, tym le -
piej). W za leż no ści od od dzia łu
urzę du pra cy for mu larz ta ki mo -
że na zy wać się sol li ci ta tie brief,
sol li ci ta tie ove rzicht lub sol li ci ta -
tie ac ti vi te it form. Z po szu ki wa -
nia pra cy na le ży zda wać re la cję
swo je mu we rk co ach, czy li opie -
ku no wi z urzę du, któ ry zaj mu je
się na szą spra wą. Zwy kle

pod ko niec
m i e  s i ą  c a
UWV ocze ku -
je do star cze -
nia ta kie go
ra por tu (chy -
ba, że we rk -

co ach po da je swój wła sny ter -
min).

Oso by za mel do wa ne i po sia -
da ją ce Di gi D cod mo gą swój ra -
port oraz ca łą ak tyw ność pro wa -
dzić on -li ne na stro nie urzę du
pra cy www.werk.nl, gdzie po za -
lo go wa niu ma ją swo je do ssier
i bez po śred nio kon tak tu ją się
z we rk co ach’em. 

Oso bom bez mel dun ku i Di -
gi D co du i tak za le ca ne jest
ko rzy sta nie ze stro ny werk. nl
z uwa gi na spo rą licz bę ofert
pra cy i ła twość po szu ki wa -
nia – wy star czy wpi sać po żą -
da ną fra zę i po ja wia ją się

od ra zu ofer ty pra cy z da nej
bran ży (np. pro duk cji, ogrod -
nic twa, księ go wo ści itp.).

Po szu ki wać pra cy na le ży
przez ca ły okres po bie ra nia za -
sił ku. Co istot ne, je że li jest trud -
ność w zna le zie niu eta tu na te re -
nie Ho lan dii, bez ro bot ny ma pra -
wo sta rać się o za trud nie nie po -
za gra ni ca mi Kró le stwa, w ra -
mach UE.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Je steś bez ro bot ny? Szu kaj pra cy!
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Kie dy w Pol sce sły szy my
śpiew pta ka, mo że my z du -
żym praw do po do bień stwem
stwier dzić, że to sa miec.
W tro pi kach jest znacz nie
trud niej – tam pta ki czę sto
śpie wa ją w du etach. O pta -
sim śpie wie opo wie dział
w roz mo wie z PAP or ni to log,
prof. To masz Osie juk. 

PAP: Po co pta ki śpie wa ją?

Prof. To masz Osie juk z Wy -
dzia łu Bio lo gii Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu: Śpiew to je den z sy gna -
łów uży wa nych przez pta ki w ko -
mu ni ka cji. Głów ne ce le śpie wa -
nia to: zdo by cie part ne ra do roz -
ro du, obro na te ry to rium, a cza -
sem też pod trzy ma nie wię zi
part ner skich mię dzy sam cem
a sa mi cą.

PAP: Pod trzy ma nie wię zi
part ner skich? Czy li śpie wa ją
i sam ce, i sa mi ce?

T. O.: U pta ków, któ re ży ją
w kli ma cie umiar ko wa nym i da -
lej na pół noc, rze czy wi ście śpie -
wa ją głów nie sam ce. Na to miast
u pta ków tro pi kal nych do syć
czę stym zja wi skiem jest to, że
śpie wa ją za rów no sam ce, jak

i sa mi ce. Ma ło te go – part ne rzy
czę sto śpie wa ją w du etach.
Śpiew jest czę sto wspól ną, bar -
dzo spój ną kom po zy cją, któ ra
z dy stan su brzmi tak, jak by wy -
ko ny wał ją je den osob nik. Od kil -
ku lat pro wa dzę ba da nia pta ków
w Afry ce Środ ko wej, któ ra jest
pod tym wzglę dem bar dzo sła bo
zba da na. Ba da my m. in. śpiew
chwa stów ki ubo giej, któ ra śpie -
wa w du etach. Utrud nie niem
w ba da niach jest to, że u pta ków
tych nie wy stę pu je dy mor fizm
płcio wy, a więc sam ce i sa mi ce
wy glą da ją tak sa mo. Ich płeć
roz po zna je my, po bie ra jąc prób ki
krwi do ana liz mo le ku lar nych.
Sa miec i sa mi ca śpie wa ją, sie -
dząc na ga łę ziach w od le gło ści
20 cm od sie bie i pa trząc so bie
pro sto w oczy, tak że trud no jest
od róż nić, któ ry z pta ków wy da je
po szcze gól ne gło sy. Sta ra my się
roz wią zać tę za gad kę fil mu jąc
i na gry wa jąc zna ko wa ne ko lo ro -
wo pa ry i ana li zu jąc póź niej ten
ma te riał spe cjal ny mi pro gra ma -
mi kom pu te ro wy mi. Chce my
zba dać, jak pta ki te uczą się
śpie wu w du ecie, bo na ra zie
na ten te mat kom plet nie nie ma
żad nej in for ma cji.

PAP: Czy do prze ka zy wa nia
róż nych in for ma cji słu żą róż -
ne ro dza ju śpie wu?

T. O.: Oprócz śpie wu, czy li

dłuż szych, bar dziej skom pli ko -
wa nych wo ka li za cji, pta ki wy da -
ją też tzw. gło sy. Są one zwy kle
krót sze, prost sze i wy da wa ne
w dość oczy wi stych kon tek -
stach – np. pi sklę, któ re jest
głod ne, wy da je gło sy że brzą ce,
a ptak, któ ry wi dzi dra pież ni -
ka – wy da je sy gnał alar mo wy.
Ze śpie wem spra wa jest tro chę
bar dziej skom pli ko wa na.
W śpie wie po ten cjal nie mo gą
być za ko do wa ne bar dzo róż ne
in for ma cje o wła ści wo ściach
nadaw cy za rów no dla kon ku ren -
tów, jak i dla sa mic. Tyl ko sa -
miec do bry ja ko ścio wo, po sia da -
ją cy „do bre ge ny”, do brze od ży -
wio ny i zdro wy, jest w sta nie wy -
do być z sie bie sy gnał kosz tow ny,
trud ny do wy pro du ko wa nia, któ -
ry jed no znacz nie in for mu je o je -
go ce chach.

I tak na przy kład głos ni ski,
o niż szej czę sto tli wo ści, są w sta -
nie emi to wać tyl ko więk sze
osob ni ki, któ re dla sa mic są
atrak cyj niej sze. Wiel kość cia ła
z re gu ły ko re lu je z wiel ko ścią
apa ra tu do wy da wa nia dźwię -
ków (tj. krta nią dol ną), a im
więk szy „in stru ment”, tym dłuż -
sza fa la dźwię ko wa, czy li niż sza
czę sto tli wość. Je śli cho dzi o tę
ce chę, to u wie lu ga tun ków pta -
ków ma my do czy nie nia ze swe -
go ro dza ju ewo lu cyj nym oszu -
stwem, któ re po le ga na tym, że
ob ni że nie dźwię ków jest re ali zo -
wa ne przez wy dłu że nie dro gi
mię dzy krta nią a dzio bem, po -
przez wy dłu że nie tcha wi cy. To
wła śnie dla te go klan gor żu ra wi
brzmi nam tak dźwięcz nie
i atrak cyj nie. Zresz tą, ob ni że nie
gło su u chłop ców spo wo do wa ne
roz ro stem chrząst ki tar czo wej
w okre sie mu ta cji to praw do po -
dob nie to sa mo bio lo gicz ne zja -
wi sko.

Po za tym kosz tow na – a więc
atrak cyj na dla sa mic – jest też
pro duk cja dźwię ków tech nicz nie
skom pli ko wa nych, do któ rych
po trze ba umie jęt no ści – a więc
mó zgu, któ ry się śpie wu na uczyć
i spraw ne go in stru men tu, któ ry
po tra fi ta kie dźwię ki wy ko nać.
Ta kie moż li wo ści sam ca ko re lu ją
z in ny mi je go ce cha mi jak np.
umie jęt no ścią zna le zie nia bez -
piecz ne go miej sca do gniaz do -
wa nia, zdo by wa nia do bre go ja -
ko ścio wo po kar mu czy uni ka nia
dra pież ni ków. U ka nar ków np.
od kry to, że ist nie ją tzw. sek sow -
ne sy la by. Na uka wy do by wa nia
z sie bie ta kich dźwię ków trwa
na wet kil ka lat. Ale kie dy sa mi ca
ka nar ka już je usły szy, jest go to -
wa od ra zu się sam co wi od dać.

Ko lej nym spo so bem, w ja ki
sa mi ca sza cu je koszt śpie wu,
jest ilość cza su, ja ką sa miec po -

świę ca na śpie wa nie. Ptak, któ ry
po tra fi dłu go i gło śno śpie wać,
po ka zu je, że jest spraw ny w zdo -
by wa niu po kar mu i ma do bre te -
ry to rium – sko ro jest w sta nie
wy dat ko wać ty le ener gii
na śpiew.

PAP: Jak pta ki za po mo cą
śpie wu usta la ją te ry to ria?

T. O.: Te ry to ria są usta la ne za -
zwy czaj w kil ku pierw szych wio -
sen nych dniach – to się wła śnie
te raz dzie je. Sły chać już si ko ry
mo drasz ki, bo gat ki, ko sy. Te raz
pta ki się prze ga nia ją, bi ją o swój
te ren. Po tem te ry to ria się usta la -
ją, pta ki śpie wa ją w ob rę bie te ry -
to rium i rzad ko wda ją się w fi -
zycz ne bój ki – śpiew słu ży m. in.
wła śnie do te go, by kon flik ty roz -
wią zy wać w jak naj bar dziej eko -
no micz ny spo sób.

I tak np. wró bel śpiew ny
z Ame ry ki Pół noc nej roz po zna je
pio sen ki śpie wa ne przez swo ich
są sia dów. Je śli są siad wkra cza
na je go te ry to rium i śpie wa swo -
ją pio sen kę, go spo darz da je
znać in tru zo wi, że wie o wkro cze -
niu na je go te ren i za czy na śpie -
wać pio sen kę śpie wa ną wła śnie
przez in tru za. Je śli in truz nie od -
la tu je, go spo darz wy bie ra in ną
pio sen kę z re per tu aru są sia da
i da je mu znać, że wie, kim jest
in truz. Je śli to nie po mo że, ostat -
nim ostrze że niem jest pod le ce -
nie do in tru za i za śpie wa nie spe -
cjal nym ro dza jem ci che go śpie -
wu. Ci chy śpiew sły chać na kil ka,
kil ka na ście me trów. To śpiew
uży wa ny wy łącz nie tuż przez ata -

kiem. Nam uda ło się eks pe ry -
men tal nie po ka zać, że ci che gło -
sy w ta kim agre syw nym kon tek -
ście uży wa ją rów nież sam ce der -
ka cza.

PAP: Go łę bie gru cha ją, bo -
cia ny kle ko czą, czy to też jest
śpiew?

T. O.: Pra wie wszyst kie pta ki
wy da ją dźwię ki, ale ter min
„śpiew” naj czę ściej od no si my
do pta ków śpie wa ją cych (po -
nad 4 tys. ga tun ków), u któ rych
wy stę pu je spe cy ficz ny, skom pli -
ko wa ny w bu do wie na rząd
do śpie wa nia. U po zo sta łych
pta ków z re gu ły mó wi się
po pro stu o gło sach, cho ciaż

część z nich jest wy da wa na do -
kład nie w ta kim sa mym ce lu
jak śpiew. Na przy kład wspo -
mnia ny der kacz wy da je gło śny
(cza sem 100 de cy be li) der ka ją -
cy głos, któ ry słu ży do te go sa -
me go, co śpiew – do od pę dze -
nia ry wa li i do zwa bie nia sa mi -
cy. Funk cjo nal nie to od po wied -
nik śpie wu pta ków wró blo wa -
tych. Tak sa mo kle kot bo cia -
na czy bęb nie nie dzio bem w ga -
łąź u dzię cio łów, czy li tzw.
dźwię ki in stru men tal ne bądź
per ku syj ne.

ROZ MA WIA ŁA LU DWI KA TO MA LA

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Ornitolog: w tropikach śpiewają
ptasie pary, u nas – raczej samce

FOT. STOCK. XCHNG / PHI LIP MAC KEN ZIE

FOT. STOCK. XCHNG / ATAY LO R28

FOT. STOCK. XCHNG / DA NIEL JARR
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Dzi siej sze cza sy przy no szą
dla każ de go no we moż li wo -
ści uzy ska nia do cho du. Ali -
men ty ko ja rzo ne są ne ga tyw -
nie zwłasz cza ze stro ny oso by
zo bo wią za nej, tzn. pod mio tu
re gu lu ją ce go świad cze nie
pie nięż ne wo bec oso by
upraw nio nej. Po ni żej roz po -
czy na my omó wie nie szcze gó -
łów po ję cia ali men ty. Co to
jest? Skąd wy ni ka? Kto jest
upraw nio ny, a kto zo bo wią -
za ny? Ja kie są pod sta wy ich
za są dze nia przez Sąd po -
wszech ny? Dla cze go tak bar -
dzo się ich bo imy?

De fi ni cja ali men tów

Ali men ty to do star cza nie
środ ków utrzy ma nia – świad cze -
nie pie nięż ne, wy pła ca ne oso bie
upraw nio nej przez zo bo wią za ne -
go. Ina czej mó wiąc jest to pew -
na kwo ta pie nięż na, któ ra ma
za pew nić upraw nio ne mu za spo -
ka ja nie pod sta wo wych po trzeb
eg zy sten cjo nal nych. 

Z dru giej stro ny obo wią zek ali -
men ta cyj ny to tak że do star cze -
nie w mia rę po trzeb środ ków wy -
cho wa nia. Po wyż szy obo wią zek
wy ni ka wprost z art. 128 usta wy

z dnia 25 lu te go 1964 ro ku Ko -
deks ro dzin ny i opie kuń czy (Dz.
U. 1964, Nr 9, poz. 59 ze zmia -
na mi) (da lej w art. KRiO). Po ję -
cie do star cze nie środ ków utrzy -
ma nia jak rów nież środ ków wy -
cho wa nia mo że bu dzić pew ne
wąt pli wo ści. Za tem przez środ ki
wy cho wa nia na le ży ro zu mieć
w po wszech nym ro zu mie niu te -
go wy ra że nia za spo ka ja nie nor -
mal nych, bie żą cych po trzeb
upraw nio ne go. Są to ta kie po -
trze by jak po ży wie nie, ubra nie,
miesz ka nie, me dia, nie zbęd ne
przed mio ty umoż li wia ją ce prze -
by wa nie w śro do wi sku i w ro dzi -
nie, le ki i kosz ty re ha bi li ta cji itp.
„Do star cza nie środ ków wy cho -
wa nia” zaś obej mu je po win ność
sta rań o zdro wie upraw nio ne go,
o je go roz wój fi zycz ny i umy sło -
wy, stwo rze nie moż li wo ści zdo -
by cia wy kształ ce nia, za pew nie -
nie do stę pu do dóbr kul tu ry.

Obie prze słan ki skła da ją ce
się na „obo wią zek ali men ta cyj -
ny” po zo sta ją ze so bą w ści słym
związ ku i w więk szo ści nie da się
roz dzie lić. Pod le ga ją one jed nak
zmia nom z uwa gi na sy tu ację ży -
cio wą, zda rze nia lo so we czy po -
dej mo wa nie róż nych czyn no ści
fak tycz nych czy praw nych. 

Prze pi sy wprost nie wska zu ją
po sta ci świad cze nia obo wiąz ku
ali men ta cyj ne go czy w pie nią -

dzu czy w na tu rze. Za wsze jed -
nak na le ży brać pod uwa gę obie
te po sta ci. W kon se kwen cji waż -
ny jest zba da nie każ do ra zo wo
po trzeb upraw nio ne go do sto so -
wu jąc wła ści wą po stać ali men -
tów do je go sy tu acji by to wej. 

Kto jest zo bo wią za ny
do świad cze nia ali men tów?

Zgod nie z cyt. Ar ty ku łem oso -
bą zo bo wią za ną do świad cze nia
ali men tów są krew ni w li nii pro -
stej oraz ro dzeń stwo. Krew ni
w li nii pro stej to dzie ci, ro dzi ce,
dziad ko wie czy wnu ki. Nad to
do obo wiąz ku ali men ta cyj ne go
zo bo wią za ni są rów nież mał żon -
ko wie i by li mał żon ko wie, przy -
spo sa bia ją cy i przy spo so bie ni,
pa sierb czy ma co cha. Zgod nie
z usta lo ną ko lej no ścią ali men ty
ob cią ża ją zstęp nych
przed wstęp ny mi, a wstęp nych
przed ro dzeń stwem. 

Waż ne jest za cho wa nie
w/w ko lej no ści al bo wiem pra wi -
dło we usta le nie pod mio tu zo bo -
wią za ne go nie po wo du je żad -
nych pro ble mów z wy ka za niem
tzw. le gi ty ma cji bier nej do wy -
stę po wa nia o za są dze nie obo -
wiąz ku ali men ta cyj ne go
na rzecz upraw nio ne go. Naj istot -
niej sze jed nak po zo sta je, iż żad -
na oso ba spo za w/w krę gu nie
mo że prze jąć na sie bie obo wiąz -
ku ali men ta cyj ne go. Wska za -
na po wy żej ko lej ność świad cze -
nia jest o ty le istot na, iż bio rąc
pod uwa gę art. 132 KRiO Obo -
wią zek ali men ta cyj ny zo bo wią -
za ne go w dal szej ko lej no ści po -
wsta je do pie ro wte dy, gdy nie
ma oso by zo bo wią za nej w bliż -
szej ko lej no ści al bo gdy oso ba ta
nie jest w sta nie uczy nić za dość
swe mu obo wiąz ko wi lub gdy
uzy ska nie od niej na czas po -
trzeb nych upraw nio ne mu środ -
ków utrzy ma nia jest nie moż li we
lub po łą czo ne z nad mier ny mi
trud no ścia mi. Z dru giej stro ny
na strę cza to wie le pro ble mów
al bo wiem art. 140 par. 1 KRiO
re gu lu je obo wią zek zwro tu już
wy peł nio ne go „obo wiąz ku ali -
men ta cyj ne go” wska ku jąc tzw.
rosz cze nie re gre so we do oso by
zo bo wią za nej w bliż szej ko lej no -
ści, któ ra obo wiąz ko wi ali men -
ta cyj ne mu nie mo gła za dość -
uczy nić. „Oso ba, któ ra do star cza
dru gie mu środ ków utrzy ma nia
lub wy cho wa nia nie bę dąc do te -
go zo bo wią za na al bo bę dąc zo -
bo wią za na z te go po wo du, że
uzy ska nie na czas świad czeń ali -
men ta cyj nych od oso by zo bo -
wią za nej w bliż szej lub tej sa mej
ko lej no ści by ło by dla upraw nio -
ne go nie moż li we lub po łą czo ne
z nad mier ny mi trud no ścia mi,
mo że żą dać zwro tu od oso by,
któ ra po win na by ła te świad cze -
nia speł nić.”

Pod su mo wu jąc oso bą zo bo -
wią za ną do ali men tów są: krew -
ni w li nii pro stej - dzie ci, ro dzi ce,
dziad ko wie, wnu ki, oraz mał żon -
ko wie, ro dzi ce, przy spo sa bia ją -
cy, przy spo so bio ny, pa sierb, ma -
co cha ale tak że oj ciec nie bę dą -
cy mę żem mat ki. 

Kto jest upraw nio ny
do świad cze nia ali men tów?

Upraw nio ny do żą da nia ali -
men tów czę sto poj mo wa ny jest
ja ko wróg, pa so żyt. Ro zu mie nie
tak te go sta nu rze czy jest błęd -
ne. Dla te go też wska zać tak na -
praw dę na le ży, kto mo że ubie -
gać się o ali men ty, kto ma
do nich pra wo. Art. 132 KRiO
wska zu je iż oso bą upraw nio ną
jest:

– dziec ko, któ re nie jest w sta -
nie utrzy mać się sa mo dziel nie,
a do cho dy z ma jąt ku dziec ka nie
wy star cza ją na po kry cie kosz -
tów je go utrzy ma nia i wy cho wa -
nia. 

– dziec ko, któ re jest wpraw -
dzie w sta nie utrzy mać się sa -
mo dziel nie, ale znaj du je
się w nie do stat ku. 

– mał żo nek, któ ry w wy ro ku
roz wo do wym nie zo stał uzna ny
za wy łącz nie win ne go roz kła do -
wi po ży cia mał żeń skie go,
a wsku tek roz wo du znaj du je się
w nie do stat ku (art. 60par. 1
KRiO). 

Krąg osób upraw nio nych i zo -
bo wią za nych jest za tem o wie le

szer szy niż ten, któ ry funk cjo nu -
je w po wszech nej opi nii, iż „
dziec ku za wsze na le żą się ali -
men ty od oj ca” .Dla te go też
przed skie ro wa niem spra wy do
są du na le ży wła ści wie okre ślić
stro ny po stę po wa nia – kto jest
po wo dem – upraw nio nym, a kto
jest po zwa nym – zo bo wią za -
nym. 

Prze słan ki do cho dze nia 
ali men tów

Pod sta wy żą da nia ali men tów
są bar dzo pro ste. W sto sun ku

dziec ka na le ży roz pa trzeć dwie
prze słan ki: uspra wie dli wio ne po -
trze by upraw nio ne go oraz za rob -
ko we i fi nan so we moż li wo ści zo -
bo wią za ne go ( art. 135 KRiO).

Po ję cie „uspra wie dli wio ne
po trze by” nie zo sta ło zde fi nio -
wa ne, ma ono róż ny za kres zna -
cze nio wy w za leż no ści od po -
trzeb. Jed nak zwy cza jo wo okre -
śla ne jest ja ko za pew nie nie go -
dzi wych wa run ków by to wych na
po zio mie rów nym ze sto pą ży -
cio wą oso by zo bo wią za nej z
uwzględ nie niem wie ku, sta nu
zdro wia, wy kształ ce nia. Nie jest

Ali men ty – co to ta kie go?
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za tem moż li we usta le nie wzor -
co we okre śle nie ka ta lo gu po -
trzeb, tak aby sztyw ne ka te go rie
by to we mo gły ure al nić sy tu ację
by to wą każ dej oso by upraw nio -
nej. To wła śnie sy tu acja oso bi -
sta upraw nio ne go –  je go spo -
sób ży cia, wa run ki by to we da ją
pod sta wę do okre śle nia wła śnie
uspra wie dli wio nych po trzeb. Ta -
ka kla sy fi ka cja nie mo że być
ode rwa na od re aliów ży cia i co -
dzien nej ludz kiej eg zy sten cji.
Okre śle nie wy so ko ści świad -
czeń ali men ta cyj nych, uwa run -
ko wa nych kosz ta mi utrzy ma nia
(wy ży wie nie, miesz ka nie,
odzież, le cze nie) i wy cho wa nia,
w od nie sie niu do dzie ci (pie lę -
gna cja, opie ka, dba łość o fi zycz -
ny i in te lek tu al ny roz wój) jest
do me ną usta leń na pod sta wie
do wo dów z uwzględ nie niem za -
sad do świad cze nia ży cio we go.
Ko rzy sta nie z wie dzy spe cjal nej
w tym wzglę dzie jest na ogół
zbęd ne(por. orze cze nie SN z 29
li sto pa da 1949 r., Wa.C.
167/49, NP 1951, nr 2, s. 52). 

Dru ga prze słan ka to za rob ko -
we i fi nan so we moż li wo ści zo bo -

wią za ne go. To nie tyl ko fak tycz -
nie osią ga ne do cho dy z wy na -
gro dze nia za pra cę czy do cho dy
z ma jąt ku zo bo wią za ne go.  Po ję -
cie to mie ści w so bie tak że re al -
ne moż li wo ści po mna ża nia do -
cho du wsku tek dzia ła nia zo bo -
wią za ne go na kie ro wa ne go na
osią ga nie do dat ko wych źró deł.
Wska zu jąc na po wyż sze nie tyl -
ko  to co otrzy ma zo bo wią za ny
da je pod sta wę do okre śle nia wy -
so ko ści ali men tów na rzecz
upraw nio ne go. Je go wa lo ry oso -
bi ste - wy kształ ce nie, umie jęt no -
ści, pre dys po zy cje zdro wot ne
mo gą sta no wić do dat ko wy atut
w za kre sie usta le nia re al nych
moż li wo ści fi nan so wych zo bo -
wią za ne go. Nie do ty czy to jed -
nak w ża den spo sób ma jąt ku zo -
bo wią za ne go, któ ry słu ży mu do
za spo ka ja nia pod sta wo wych po -
trzeb ży cio wych jak miesz ka nie,
sprzęt go spo dar stwa do mo we -
go itp.

Na kil ka słów za słu gu je po ję -
cie nie do sta tek, któ re czę sto
po ja wia się w trak cie ni niej sze -
go ar ty ku łu. Ko deks ro dzin ny i
opie kuń czy nie de fi niu je te go

po ję cia. W opar ciu o  te zę III
uchwa ły Są du Naj wyż sze go z
16 grud nia 1987 r. w spra wach
ali men ta cyj nych nie do sta tek
wy stę pu je wte dy, gdy „upraw -
nio ny nie mo że w peł ni wła sny -
mi si ła mi i z wła snych środ ków,
za spo ko ić swo ich uspra wie dli -
wio nych po trzeb”.  Dla prze ciw -
sta wie nia w/w twier dze nia w
cyt. Te zie Sąd Naj wyż szy wy ja -
śnił iż „Po trze by ma te rial ne i
nie ma te rial ne każ de go czło wie -
ka kształ tu ją się ina czej, oby -
dwa te ro dza je po trzeb są ze so -
bą sprzę żo ne i tyl ko ich łącz ne
za spo ko je nie za pew nia go dzi -
wą eg zy sten cję. W ta kim kon -
tek ście moż na mó wić o za spo -
ko je niu po trzeb uspra wie dli wio -
nych, któ re każ dy upraw nio ny
po wi nien mieć za pew nio ne”.
Po stę po wa nia są do we jed nak
opar te na prze słan ce nie do stat -
ku w prak ty ce po ja wia się przy
roz pa try wa niu spraw o roz wód,
lub po usta niu mał żeń stwa
mał żon ków. Mał żo nek , któ ry w
wy ro ku roz wo do wym nie zo stał
uzna ny za wy łącz nie win ne go
roz kła do wi po ży cia mał żeń skie -

go, a wsku tek roz wo du znaj du -
je się w nie do stat ku ( art.
60par. 1 KRiO) mo że żą dać za -
są dze nia ali men tów na swo ją
rzecz. Nie zbęd ne jest za tem
każ do ra zo wo okre śle nie te go „
nie do stat ku” czy li tak trud nej
sy tu acji ma te rial nej, któ ra uza -
sad nia przy zna nie „do dat ko we -
go źró dła do cho du”. 

W prak ty ce czę sto po ja wia
się błęd ne my śle nie osób
upraw nio nych ja ko by wsku tek
orze cze nia roz wo du znaj do wa ły

się w nie do stat ku. Sąd ba da jąc
spra wę uwzględ nia też „ dru gą
stro nę me da lu” tj. w ja ki spo -
sób to upraw nio ny po dej mu je
czyn no ści zmie rza ją ce do  po -
mna ża nia ma jąt ku i osią ga nia
do cho du. Czę sto by wa nie ste ty
tak, iż mał żo nek żą da ją cy ali -
men tów nie osią ga do cho du z
wła snej wi ny. Da je to wów czas
ne ga tyw ny ob raz upraw nio ne -
go, a po wódz two o za są dze nie
ali men tów czy ni po pro stu bez -
za sad nym. 

MGR KA RO LI NA 

KWIAT KOW SKA - NA WROT

AB SOL WENT WY DZIA ŁU PRA WA  

I AD MI NI STRA CJI US W KA TO WI CACH

PRAW NIK FIR MY PRO -LE GE 

WIN DY KA CJA

W KO LEJ NYCH NU ME RACH:
po zew o ali men ty, jak go
przy go to wać pra wi dło wo, do -
cho dze nie i za bez pie cze nie
rosz czeń ali men ta cyj nych w
związ ku z po by tem zo bo wią -
za ne go po za gra ni ca mi kra ju

7Prawo
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W po nie dział ko wy wie czór 22
kwiet nia po li cja w Al me re
ode bra li zgło sze nie o nie bez -
piecz nej sy tu acji w jed nym
z do mów na te re nie mia sta. 

Po przy by ciu pa tro lu na miej -
sce, awan tu ru ją cy się męż czy -
zna za czął ucie kać. Aby ująć
zbie ga po li cja mu sia ła użyć bro -

ni, bo wiem ten był uzbro jo ny
w nóż i za czął nim gro zić po li -
cjan tom. Je den ze strza łów ra nił
po dej rza ne go. Po aresz to wa niu
na past ni ka zo stał on prze wie zio -
ny do szpi ta la. Je go ży ciu nie za -
gra ża nie bez pie czeń stwo. Śled -
czy ba da ją tę spra wę, na ra zie
nie są zna ne jej szcze gó ły.

BIAN KA AVI DAN

Atak na funk cjo na riu szy

FOT. STOCK. XCHNG / NEL SON SY OZI

Nad cho dzi już trze cia edy cja
wy bo rów Miss Po land in Be -
ne lux, a krok za nią du że
zmia ny.

W tym ro ku oprócz wie lu na -
gród spon sor skich or ga ni za to rzy
przy go to wa li dla kan dy da tek nie
la da nie spo dzian kę…

Zwy cięż czy ni ka te go rii Miss

(18 – 26 lat) kon kur su po je dzie
na Do mi ni ka nę, aby tam re pre -
zen to wać Pol skę w pre sti żo wych
wy bo rach Miss Mul ti ver se (wy -
bo ry te w ze szłym ro ku wy gra ła
Po lka miesz ka ją ca na co dzień
w Ho lan dii – Wio let ta Ko by lar -
czyk).

Ka te go ria Mrs w tym ro ku
rów nież otwo rzy ła się nie co sze -
rzej. Pa nie po 35 ro ku ży cia rów -

nież mo gą wziąć udział w kon -
kur sie.

Miss Po land in Be ne lux jest
dla wszyst kich od waż nych
i przed się bior czych Po lek, któ re
są dum ne ze swo ich ko rze ni. Pa -
mię taj my, że wy bo ry te, to nie
tyl ko do bra za ba wa, ale rów nież
na uka.

Fi na list ki we zmą w tym ro ku
udział w wie lu cie ka wych za ję -

ciach oraz w kil ku nie ty po wych
se sjach zdję cio wych.

Za pra sza my do wzię cia udzia łu!
Za pi sać się moż na już dzi siaj

wy peł nia jąc an kie tę na stro nie
www.mis spo land.nl.

Ca stin gi za czy na ją się w ma ju
i obej mą Ho lan dię, Bel gię i Lu -
xem burg.

TEKST/FOT. 

MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA

Nadchodzi już trzecia edycja
wyborów Miss Poland in Benelux

JO AN NA GŁA DYSZ 
– MISS PO LAND 

IN HOL LAND 
– BE NE LUX 2012



Za miesz czo na na po pu lar -
nym por ta lu in ter ne to wym
4chan groź ba ata ku z uży -
ciem bro ni spa ra li żo wa ła
w po nie dzia łek 22 kwiet nia
Le iden. 

Post zo stał za uwa żo ny przez
szwaj car skich stró żów pra wa

pod czas stan dar do wej kon tro li
tre ści za miesz czo nych w sie ci.
In for ma cję na tych miast prze -
ka za no ho len der skiej po li cji.
We dług groź by po ten cjal ny za -
ma cho wiec chciał za strze lić
bro nią swo je go na uczy cie la ho -
len der skie go oraz in nych
uczniów, nie spre cy zo wał na to -

miast miej sca ata ku. W związ -
ku z re al nym za gro że niem
i z uwa gi na bez pie czeń stwo
uczniów bur mistrz Le iden Hen -
ri Len fe rik pod jął de cy zję o za -
mknię ciu wszyst kich szkół gim -
na zjal nych w mie ście, co spo -
tka ło się z kry ty ką ze stro ny
związ ku na uczy cie li.

Po dej rza ne go o za miesz cze -
nie gróźb w sie ci uję to bar dzo
szyb ko. Jak in for mu ją ho len der -
skie me dia jest nim uczeń miej -
sco wej Bri tish Scho ol. Nie peł no -
let nie go prze słu chu je po li cja,
na ra zie nie ujaw nio no wię cej
de ta li zwią za nych ze spra wą.

BIAN KA AVI DAN
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l Spa wacz MIG MAG, Obo -
wiaz ki pra cy: spa wa nie kon -
struk cji sta lo wych roz ny mi me -
to da mi spa wa nia, Ofe ru je my
pra ce z mo zli wo scia za kwa te -
ro wa nia. Wy ma ga na jest zna -
jo mosc je zy ka an giel skie go al -
bo nie miec kie go na po zio mie
ko mu ni ka tyn wym oraz do -
swiad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku. za dzwoń:  Ven ray
0031 478529977, Den Ha ag
0031 703633927, Am ste lve -
en 0031 204701513, Til burg
0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu w ty tu -
le wpisz spa wacz.

l OPE RA TOR WÓZ KA
WI DŁO WE GO – ca la Ho lan -
dia. Obo wiąz ki: zbie ra nie  to -
wa rów za po mo cą wóz ka
zgod nie z za mó wie niem, za -
ła du nek i roz ła du nek to wa -
rów, pra wi dło we ich prze wo -
że nie we wska za ne miej sce;
wy ma ga nia: zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go, nie miec kie -
go bądź ho len der skie go. Za -
dzwoń:  Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag

0031 703633927, Am ste -
lve en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l OR DER PIC KER – ca la
Ho lan dia. Obo wiąz ki: wpro wa -
dza nie  za mó wień do sys te mu,
przy go to wy wa nie i zbie ra nie
za mó wień, pra ce ze ska ne -
rem, ob słu ga wóz ka EPT. Wy -
ma ga nia: dys po zy cyj ność
do pra cy na min 6 mie się cy,
do bra zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, nie miec kie go bądź
ho len der skie go. Za dzwoń:
Ven ray 0031 478529977,
Den Ha ag 0031 703633927,
Am ste lve en 0031
204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to -
work for ce.eu.

l Pra cow nik fi zycz ny.
Valk Uit zend bu re au po szu ku je
męż czyzn do pra cy fi zycz nej.
Pra ca przy be to nie. Oso by za -
miesz ku ją ce re gion Fry zja, za -
in te re so wa ne pra cą, pro szę
o kon takt: an na@valk -uit zend -
bu re au.nl

PRACA

Głupi żart czy 
realne zagrożenie?

FOT. STOCK. XCHNG / BRIAN LA RY
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Koninginnedag 2013 – galeria zdjęć
Fot. Tomasz Radziwiłł
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l Na uka: Li ceum dla do ro -
słych – Ha ga, Am ster dam, Ein -
dho ven, przez in ter net. Eu ro pej -
skie li ceum dla do ro słych
przy Eu ro pej skiej Wyż szej Szko -
le Pra wa i Ad mi ni stra cji za pra -
sza wszyst kie oso by do ro słe
do roz po czę cia na uki w szko le
śred niej. Za ję cia tak ze w Ha dze,
Am ster da mie, Ein dho ven lub
przez in ter net. In for ma cje:
www.eu ro pej skie.edu.pl. e. ma -
il: se kre ta riat@eu ro pej -
skie.edu.pl. tel. +48 91 462 64
94 lub +31 850 02 13 17; tel. +
31 642 27 74 460. e. ma il: ha -
ga@ew spa.edu.pl

l Trans port – ofe ru ję: Prze -
pro wadz ki, prze wóz rze czy, int.
Na te re nie Den Ha ag i oko lic nie
tyl ko z Den Ha ag. Po trze bu jesz
trans por tu, dwo. 0617389255
An drzej

l Zdro wie i uro da: Usłu gi
Fry zier sko Ko sme tycz ne -(Szyb -
ko, Ta nio, Pro fe sjo nal nie) Kon -
ku ren cyj ne ce ny, Pro fe sjo nal -
na usłu ga. BA KEL_HEL MOND -
-oko li ce... -Ścię cie mę skie 7eu -
ro -Ście cie dam skie 8-14eu ro -
Mo de lo wa nie dam skie 10eu ro -
Far bo wa nie (Kon takt te le fo nicz -
ny) -Re gu la cja brwi 3eu ro. Wię -
cej in for ma cji pod nu me rem te -
le fo nu 0619-459-052; Za -
dzwoń. Za py taj. Prze ko naj Się…

l Skle py: Pol ska pie kar nia
w Rij swijk ser decz nie za pra sza
do swo je go fir mo we go skle pu
przy ul. Scho ol stra at 18, 2282
RD Rij swijk. Po sia da my sze ro ki
asor ty ment chle ba m. in. tra dy -
cyj ny, żyt ni, ra zo wy, ce bu lo wy.
Po za tym ofe ru je my w sprze da -
ży in ne pod sta wo we pol skie
pro duk ty spo żyw cze. Za pra sza -
my w pn/śr 12.00-18.00, we
wt/czw 11.00-18.00, w pt.
10.00-18.00 i w so bo ty
od 09.00-16.00. SER DECZ NIE
ZA PRA SZA MY:)

l Na uka: Vca po Pol sku Gou -
da. Wie dzia les ze Fir ma Gro ene
Hart Se rvi ce or ga ni zu je szko le -
nia VCA po pol sku? Szko le nie 1
dnio we w so bo ty: w ce nie ma te -
ria ly, eg za min, cer ty fi kat z kar ta
+ lunch. Kurs wa zny 10 lat! Bar -
dzo wy so ka zda wal nosc 98 pro -
cent! Zglo sze nia pro sze wy sy lac
na ma ila vca@gro ene hart se rvi -
ce.nl lub te le fo nicz nie 0182-
541593 w go dzi nach od 9.00
do 16.00. Ser decz nie za pra sza -
my na naj bliz sze szko le nie!
Koszt 180 eu ro

l Uslu gi – me cha nik sa mo -
cho do wy: Pol ski warsz tat sa mo -
cho do wy S&M Au to re pa ra ties.
Je ste śmy warsz ta tem sa mo -
cho do wym za pew nia ją cym
kom plek so wą na pra wę po jaz -

dów oso bo wych oraz do staw -
czych wszyst kich ma rek. U nas
mo gą Pań stwo li czyć na fa cho -
wą po moc i ob słu gę po jaz du.
Ofe ru je my sze reg usług i ni skie
ce ny: PRZE GLĄ DY: ogól ny
(przed sprze da żo wy), se zo no wy,
za wie sze nia z wjaz dem na ka -
nał, ukła du kli ma ty za cji, dia -
gno sty ka kom pu te ro wa. NA -
PRA WY BIE ŻĄ CE: wy mia na ole -
jów, fil trów, pły nów, świec i prze -
wo dów za pło no wych, roz rzą du;
test i ła do wa nie aku mu la to ra,
oczysz cza nie kle mów; usta wia -
nie zbież no ści kół; na pra wa
ukła du ha mul co we go, wy de -
cho we go, za wie sze nia, ukła du
kie row ni cze go i in nych; wy mia -
na i re mont sil ni ka; wy mia -
na skrzy ni bie gów i sprzę gła; na -
pra wa ele men tów elek trycz -
nych; na pra wa tur bo sprę ża rek
i pom pow try ski wa czy. Tak że
u Nas na warsz ta cie mo gą Pań -
stwo prze cho wy wać opo ny let -
nie i zi mo we. Je ste śmy dla Pań -
stwa od Po nie dział ku do So bo -
ty. Ta nio i So lid nie Wię cej in for -
ma cji pod nr tel   06-4496-
9362. AD RES WARSZ TA TU:
S&M AU TO RE PA RA TIES, S GRA -
VEN ZAND SE WEG 40, 2291 PE
WA TE RIN GEN (DEN HA AG). Re -
je stra cja w KvK (ad res ko re -
spon den cyj ny): S&M AU TO RE -
PA RA TIES, Den Ha ag. KvK -nr:
27307053.

l Sprze dam – róż ne: Pol -
ski sklep w 's -Gra ven zan de
na sprze daż. Pol ski sklep
w sa mym ser cu We stlan du
na sprze daz. W ce nie pel ne
wy po sa ze nie: la da chlod ni cza,
za mra zar ka, lo dow ka sto ja ca,
po lki skle po we, sto jak na ga -
ze ty, du za la da, itd. Po wierzch -
nia cal ko wi ta 110 m, w tym
wy po sa zo na kuch nia, to a le ta
oraz po wierzch nia ma ga zy no -
wa. Lo ka cja w bar dzo do bry
sta nie (za adap to wa na po biu -
rze ma kler skim, no we par kie -
ty, cen tral ne ogrze wa nie).
Wej scie z przo du oraz od stro -
ny du ze go par kin gu z ty lu. Ce -
na do ne go cja cji!!!! Kon takt:
na pior ska@gma il.com

l Usłu gi – re mon ty: Wi -
tam po trze bu ją pań stwo fir my
do ma lo wa nia do mu, biur, hal,
int. Pro wa dzę Fir mę już
od 2005 ma lo wa nie ścian, su -
fi tów, okien, drzwi, wsta wia -
niem szyb, wy kle ja nie włók -
nem szkla nym, sztu ko wa nie
ścian i su fi tów, wy kła da nie
pod łóg i in ne, wie. in fo.
0617389255 An drzej

l Zdro wie i uro da: Usłu gi
Fry zjer skie " U Ka mi li". Pro fe -
sjo nal ne usłu gi fry zjer skie,
strzy że nia dam sko -mę skie,
fry zu ry wie czo ro we, mo de lo -

wa nie, pro sto wa nie, far bo wa -
nie. Pra cu ję na pro fe sjo nal -
nych na rzę dziach. Usłu gi wy -
ko nu ję wy łącz nie w mo im
warsz ta cie ( HEL MOND) pro -
win cja no ord bra bant. oko li ce
Ein dho wen, Ve ghel, kon ku ren -
cuj ne ce ny TEL:
0649259586.

l Skle py: Po wer Pro te in -
sklep in ter ne to wy z od żyw ka -
mi NIE TYL KO DLA SPOR -
TOW CÓW. PO WER PRO TE IN.
Od nie daw na w Ho lan dii zna -
la zło się wresz cie miej sce dla
gru py osób pa sjo nu ją cych się
spor tem i zdro wym try bem ży -
cia.  Dzię ki te mu iż In ter net
jest te raz wszech obec ny, uzy -
ska nie pro fe sjo nal nych i bez -
płat nych po rad na te mat die -
ty oraz tre nin gów, sta ły się ła -
twe jak ni gdy. www.Po wer Pro -
te in.nl  Je śli uznasz, że je steś
go to wy na to by „po zwo lić so -
bie po zwo lić”, ob słu ga po kie -
ru ję Cię w Two jej dro dze ku
lep sze mu, do ra dzi aby pro -
duk ty speł nia ły Two je wy ma -
ga nia oraz po sta ra my się aby
pie nią dze u nas wy da ne by ły
w 100% do brze wy ko rzy sta -
ne.. Co dzien nie sta ra my się
uło żyć ta ką ofer tę, że by każ dy
klient był za do wo lo ny. Za pra -
sza my do sko rzy sta nia z na -
szych usług.

l Zdro wie i uro da: Ko -
sme ty ki Ha ar lem. Je że li
chcesz zo ba czyć no wy ka ta log
fir my Ori fla me, po szu ku jejsz
ra dy w do bo rze od po wied nich
ko sme ty ków. Za pra szam e -
-ma il ko wal czy ke dy -
ta_84@o2.pl ; gg 44908294

l Trans port – ofe ru ję:
Wi tam. PRZE PRO WADZ KI
oraz TRANS PORT TO WA RO -
WY w UE.TEL 0617348060

l Trans port – ofe ru ję: VI -
CO - TRANS PORT.COM PRO -
FE SJO NAL NIE, SZYB KO I TA -
NIE. W KAŻ DY DZIEŃ TY GO -
DNIA PRZE WÓZ OSÓB W
KRA JU I ZA GRA NI CĄ. NR TEL
0048 604205109, NL  0031
650980444, B 0032 495
147576.

l Zdro wie i uro da: Ko sme ty -
ka w za ci szu. Cią gle w bie gu !!!
Brak cza su i chę ci  na wi zy ty w sa -
lo nach ko sme tycz nych. Pra -
gniesz się wy ci szyć w swo ich czte -
rech ką tach, na ła do wać  po zy tyw -
ną ener gią  zro bić sa mej so bie
pre zent :)  Za pra szam wszyst kie
Pa nie z oko lic Ha ar le mu  Chęt ne
na za bie gi upięk sza ją ce  *hen ną
i re gu la cję  *pi ling ka wi ta cyj ny
*ul tra dź wię ki  *ma saż ko sme -
tycz ny -  mo je gg 44908294 ko -
wal czy ke dy ta_84@o2.pl

OGŁOSZENIA DROBNE



W dniu 30 kwiet nia Kró lo wa
Ho lan dii Be atrix ab dy ko wa ła
na rzecz swo je go sy na księ -
cia Wil le ma -Ale xan dra. Prze -
ka zy wa nie wła dzy młod sze -
mu po ko le niu to już tra dy cja
ro dzi ny kró lew skiej, po ma -
ga ją ca za cho wać zdro wą
rów no wa gę mo nar chii.

Ho len der ska pra sa i me dia
elek tro nicz ne za chwy ca ją się po -
sta wą Be atry cze i jej sty lem rzą -
dze nia, jed no cze śnie pod kre śla -
jąc na dzie ję, że ksią żę bę dzie
do brym wład cą. Wska zu je się
na je go po stę po wość i no wo cze -
sne po glą dy.

Po tom stwo Wil le ma -Ale -
xan dra i je go mał żon ki Ma xi -
my – cór ki Ca tha ri na -Ama lia,

Ale xia i Aria ne otrzy ma ją ty tuł
księż ni czek kró lew skich,
a naj star sza z nich w przy szło -
ści za sią dzie na tro nie Ni der -
lan dów.

We dług son da ży prze pro wa -
dza nych wśród pod da nych
i miesz kań ców Ho lan dii  kraj po -
wi nien po zo stać mo nar chią.

BIAN KA AVI DAN
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Wielki dzień dla
niderlandzkiej Monarchii

FOT. STOCK. XCHNG 
/ JOS VAN GA LEN

Jak po da je agen cja Reu ters
gi gant na ryn ku elek tro nicz -
nym – ho len der ska fir ma
Phil lips – za pła ci w USA
grzyw nę w wy so ko ści 4,5 mln

eu ro z po wo du
afe ry ko rup cyj nej
w Pol sce. 

Ka re na ło ży ła na kon cern ame -
ry kań ska ko mi sja pa pie rów war to -
ścio wych i giełd. Po in for mo wał
o tym The Wall Stre et Jo ur nal
po wy stą pie niu rzecz ni ka Phi lip sa. 

Pol skie wła dze pro wa dzą
śledz two w tej spra wie już
od 2009 ro ku – cho dzi o prze -
kup stwa dy rek to rów szpi ta li
przez pra cow ni ków kon cer nu

(w skład gru py Roy al Phi lips
Elec tro nics wcho dzą spół ki -cór -
ki, m. in. Phi lips He al th ca re).
We dług ame ry kań skich re gu la -
cji praw nych prze kup stwo za -
gra nicz nych urzęd ni ków przez
fir my dzia ła ją ce na te re nie USA
jest ka ral ne.

BIAN KA AVI DAN

Phi lips uka ra ny

FOT. STOCK. XCHNG / JOR GE VI CEN TE
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Na zle ce nie sa mo rzą du miej -
skie go w Cie cha no wie, w ra -
mach kam pa nii pro fi lak tycz -
no -edu ka cyj nej, zo stał spo -
rzą dzo ny ra port „taj ne go
klien ta”. Ba da nie   prze pro -
wa dzo no w 40 skle pach i 10
lo ka lach ga stro no micz nych,
aby zdia gno zo wać rze czy wi -
sty roz miar zja wi ska sprze -
da ży al ko ho lu nie peł no let -
niej mło dzie ży. I nie ste ty
z aser tyw no ścią sprze daw -
ców nie jest ko lo ro wo. 

„Taj ny klient” (oso ba wy glą -
da ją ca na oso bę peł no let nią)
ni czym Ja mes Bond dwu krot -
nie pró bo wał ku pić al ko hol bez
oka za nia do wo du oso bi ste go
w wy bra nych lo so wo pla ców -
kach. Za wsze mło de mu ku pu -
ją ce mu to wa rzy szy ła oso ba do -
ro sła. Jak po ka za ły wy ni ki ba -
da nia han del de ta licz ny w Cie -
cha no wie jest sil nie sfe mi ni zo -
wa ny – na 100 prób za ku pu al -
ko ho lu prze pro wa dzo nych
w skle pach i lo ka lach tyl ko
w 14 przy pad kach „po dru giej
stro nie la dy” pra co wał męż czy -
zna, zaś w po zo sta łych 86 sy tu -
acjach sprze daw cą by ła ko bie -
ta. Tyl ko czte ry na dzie sięć ko -
biet pra cu ją cych ja ko sprze -
daw czy nie w skle pach (41%)
za żą da ło od „mło dych au dy to -
rów”, któ rzy pró bo wa li ku pić pi -
wo oka za nia do ku men tu po -

twier dza ją ce go peł no let niość,
a wo bec je go bra ku od mó wi ło
im sprze da ży al ko ho lu. W przy -
pad ku sprze daw ców męż czyzn
od se tek ten był nie co wyż szy

(57%). Spo śród 7 uczest ni czą -
cych w ba da niu męż czyzn pra -
cu ją cych w cie cha now skich
skle pach 4 za py ta ło „mło dych
au dy to rów” o do wód oso bi sty

i od mó wi ło sprze da ży pi wa,
a 3 – bez spraw dze nia do ku -
men tów sprze da ło im al ko hol.
Męż czyź ni nie mal dwu krot nie
czę ściej niż ko bie ty spraw dza li

tak że wiek mło dych klien tów
w lo ka lach ga stro no micz nych
(71% vs. 38%). W wie lu wy pad -
kach in ter wen cje koń czy ły się
tak że we zwa niem kie row ni ka
skle pu (kie row ni ka kas w mar -
ke tach), któ ry z re gu ły przy zna -
wał ra cję „do ro słe mu au dy to ro -
wi” i upo mi nał sprze daw cę/ka -
sje ra pod kre śla jąc, że za wsze
po wi nien spraw dzić do wód oso -
bi sty, gdy sprze da je al ko hol
mło dej oso bie. Z ra por tu wy ni -
ka, że na 100 prze pro wa dzo -
nych w ra mach ba da nia prób
za ku pu al ko ho lu przez „mło de -
go au dy to ra” 44% za koń czy ło
się od mo wą sprze da ży pi wa
przez sprze daw cę po prze dzo ną
żą da niem oka za nia do wo du
oso bi ste go. W 38 przy pad kach
(38% prób) „mło dy au dy tor” nie
do ko nał za ku pu al ko ho lu
na sku tek in ter wen cji pod ję tej
przez „do ro słe go au dy to ra”,
a w 18 sy tu acjach (18% prób)
sprze daw ca był go tów sprze dać
pi wo mi mo pod ję tej in ter wen -
cji. Spo śród 56 prze pro wa dzo -
nych pod czas ba da nia in ter -
wen cji „do ro słe go au dy to ra” co
trze cia (32%) oka za ła się nie -
sku tecz na. Sprze daw ca mi mo
in ter wen cji na dal go tów był
sprze dać al ko hol mło de mu
klien to wi. Nie zwa ża jąc na kon -
se kwen cje, zwią za ne m. in.
z upo mnie niem, na ga ną, po -
zba wie niem czę ści pre mii lub
do dat ko wych gra ty fi ka cji (np.
bo nów to wa ro wych). Pra co daw -

ca mógł by w osta tecz no ści dys -
cy pli nar nie zwol nić z pra cy nie -
od po wie dzial ne go ka sje ra. Ta -
kie dzia ła nia wpi su ją się w sfe -
rę spo łecz nej od po wie dzial no -
ści biz ne su (CSR) i po win ny zo -
stać wpi sa ne do re gu la mi nu
pra cy, któ ry pod pi su je każ dy
z pra cow ni ków skle pu. Ta kam -
pa nia pro fi lak tycz no -edu ka cyj -
na „La bo ra to rium od po wie -
dzial nej sprze da ży – Re no ma
w Cie cha no wie” zo sta ła prze -
pro wa dzo na przez Pra cow nię
Ba daw czo – Psy cho lo gicz ną
„Mi ra Bo” we współ pra cy z Ogól -
no pol skim Sto wa rzy sze niem
„RoP SAN – Ro dzi ce Prze ciw ko
Sprze da ży Al ko ho lu Nie let -
nim”.   Bo gu sław Praj -
sner – Prze wod ni czą cy Sto wa -
rzy sze nia RoP SAN oso bi ście
przed sta wił za in te re so wa nym
wy ni ki ba dań oraz pod kre ślił,
że pod czas swo ich dzia łań wrę -
czy li już po nad 100 cer ty fi ka -
tów i ten pro ces zo stał za po -
cząt ko wa ny w na szym mie ście.
Na to miast wi ce pre zy dent Ce za -
ry Chod kow ski zwró cił się
z ape lem do księ ży o roz pro pa -
go wa nie idei. Wspo mniał rów -
nież, iż wszyst kim po win no za -
le żeć na chro nie niu mło dzie ży
przed spo ży ciem al ko ho lu. Pro -
blem pi cia al ko ho lu przez mło -
dzież jest jed nym z naj waż niej -
szych pro ble mów spo łecz nych
w oce nie Po la ków. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 14

Taj ny klient

FOT. STOCK. XCHNG / GABRIELLA FABBRI



DOKOŃCZENIE 
ZE STR. 13

Jak wy ni ka z ogól no pol skich
ba dań pro wa dzo nych w la tach
2002 i 2005 na zle ce nie Pań -
stwo wej Agen cji Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych kwe -
stia „Pi cia al ko ho lu przez mło -
dzież” sta no wi ła trze ci naj waż -
niej szy pro blem spo łecz ny – za -
raz po bez ro bo ciu i spad ku sto -
py ży cio wej, wi dzia ny z per spek -
ty wy lo kal nej tj. miej sca za -
miesz ka nia re spon den ta. W cią -
gu trzech lat (2002-2005) od se -
tek Po la ków, któ rzy uwa ża ją ten
pro blem za „bar dzo waż ny”
zwięk szył się o 4%. A Elż bie ta
Mu ziń ska – kie row nik Biu ra ds.
Roz wią zy wa nia Pro ble mów Uza -

leż nień za ak cen to wa ła, iż ma
na dzie ję, że kon tro la do ku men -
tu toż sa mo ści sta nie się w na -
szym mie ście nor mą. Le szek
Goź dziew ski – rzecz nik cie cha -
now skiej po li cji za zna czył fakt,
iż nie ste ty rze tel nie nie bę dzie
moż na re ali zo wać tej ini cja ty wy
bez wspar cia ro dzi ców.   W Pol -
sce – jak wy ni ka z mię dzy na ro -
do wych ba dań ESPAD z 2003 r.
się ga po nie go po nad 90% 15-
lat ków. Za wskaź nik względ nie
czę ste go uży wa nia al ko ho lu
przy ję to pi cie w cza sie ostat nie -
go mie sią ca przed ba da niem.
Do ta kie go sty lu pi cia al ko ho lu
przy zna je się 2/3 uczniów
(66%) trze cich klas gim na zjum
(15-lat ków) i pra wie 80% 17-lat -
ków (uczniów II klas szkół po -
nad gim na zjal nych). War to rów -
nież pod kre ślić, iż w tym sa mym
okre sie tj. w cią gu ostat nich 30
dni upi ło się pra wie 30% gim na -
zja li stów (z III klas) i po nad 37%
uczniów II klas szkół po nad gim -
na zjal nych. Jed no z py tań, któ re
po ja wia się w tym kon tek ście
brzmi: Kto im sprze dał lub po dał
ten al ko hol? 

JU LI TA BO ROW SKA

ŹRÓ DŁO: „EXTRA CIE CHA NÓW”
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FOT. STOCK. XCHNG / JOSE BERNALTE

Taj ny klient

FOT. STOCK. XCHNG / PAWEŁ ZAWISTOWSKI
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l – Coś ta ka wku rzo na?
– Mę żo wi na uro dzi ny ko ło wro tek ku pi łam
do węd ki.
– No to chy ba się ucie szył? Twój sta ry co
week end z ko le ga mi prze cież na ry by jeź -
dzi. Nie spodo bał mu się?
– Go rzej. Za py tał co to jest.

l Ksiądz zgu bił się w gó rach, spo ty ka ba -
cę:
– Ba co, któ rę dy do Za ko pa ne go?
– A za ile?
– Jak to, ba co, za ile?! Za Bóg za płać!
– A, to niech was Bóg pro wa dzi...

l – Sły sza łem, że pra cu jesz na po czcie.
– Tak. Stem plu ję li sty.

– Nie nu dzi się to?
– Nie, prze cież co dzien nie na stem plu jest
in na da ta.

l Tak sów karz wio zą cy ma ry na rza pę dzi
jak wa riat po mi mo mgły gę stej jak mle ko.
– Jak pan w ta kiej mgle po tra fi tak szyb ko
jeź dzić? – od zy wa się nie spo koj nie ma ry -
narz.
– A wy, tam na mo rzu, jak so bie ra dzi cie we
mgle?
– Pły wa my we dług przy rzą dów.
– No wła śnie, ja też – za sie dem dzie siąt
gro szy bę dzie dwo rzec.

l – Kie dy ko tu do ku cza ją zę by?
– Jak go psy gry zą.

l – An toś, cze mu pro fe sor, jak ode brał ci
ścią gę, to nie dość że nie wy wa lił, ale
jesz cze po sta wił czwór kę?!
– Ja ka tam ścią ga... rap tem dwa wzo ry na -
pi sa ne na bank no cie 100 eu ro...

l Sę dzia py ta świad ka:
– Wi dział pan, jak ob cy czło wiek ude rzył
pań ską te ścio wą. Dla cze go nie ru szył pan
z po mo cą?
– Ależ wy so ki są dzie? We dwóch bić star -
szą ko bie tę?

l Po lo ni sta mó wi do swo jej żo ny:
– Czy ko chasz mnie naj droż sza?
– Oczy wi ście! – od po wia da żo na.
– Ca łym zda niem pro szę!

l Sy nek do oj ca:

– Ta to, a ja ki ka wał zro bi my ma mie na Pri -
ma Apri lis?
– Ale Pri ma Apri lis by ło wczo raj...
– Bu uuuu!
– Ha ha! Żar to wa łem!

l Bóg mó wi do Ada ma:

– Adam daj że bro!
– Nie dam!
– No Adam da aaj!!!
– Nie dam!
– No pro szę Adam daj!!
– Nie dam, mam ja kieś złe prze czu cie.
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DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY

Prezentujemy dziś wiersze, które nadesłała nasza Czytelniczka
Pani Justyna z Hillegom. Autorka ma 40 lat, pisze od zawsze, ale
głównie do szuflady. W czasach szkolnych prezentowała swoją
twórczość na różnego rodzaju konkursach, odnosząc skromne
sukcesy.

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

STRACH
W domu bez okien przyszło mi żyć
Tylko drzwi krzyczą wielkimi paszczami
Boję się, boję się tu być
Co jutro będzie ze mną, co jutro będzie z nami?

OBLICZA MROKU
Zamykam oczy
i zapadam się w mrok.
Mrok ciepły, cichy,
przyjazny.

Lubię ten mrok
bardziej niż cokolwiek.

Budzę się 
i wychodzę z domu
w mrok.

Mrok zły, zimny
mrok mojej duszy.

Każdego ranka
przyklejam uśmiech 
do swojej twarzy
i wychodzę.

Skąpana w promieniach słońca
poruszam się w mroku!

Ką cik po etyc ki
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