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Puk puk… kontrola SVB w domu
Od roku 2013 SVB na szeroką skalę podejmuje wiele
działań mających na celu
uniknięcie wypłacania bezprawnych zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń
społecznych z Holandii.
Już w grudniu praktycznie
do każdego swojego petenta
urzędnicy Banku Ubezpieczeń
Społecznych (SVB) rozsyłali informacje o tym, że od nowego
roku wzrośnie wysokość kar nie
dość, że za bezprawne pobieranie świadczeń socjalnych, to nawet za nieinformowanie urzędu
o zaistniałych zmianach w życiu
prywatnym istotnych dla wypłacania świadczeń, co jest obowiązkiem każdej osoby pobierającej zasiłki i emerytury z Holandii. A kary za zaniechanie tego
są bardzo dotkliwe, ponieważ
wynoszą nawet dwukrotność pobranego zasiłku rodzinnego!
W jaki sposób SVB będzie badać
rzeczywistą sytuację petentów?
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

FOT. STOCK. XCHNG / MARCELO TERRAZA
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Puk puk… kontrola SVB w domu
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

SVB zapowiedziało na swojej
stronie internetowej, iż jak co roku rozpoczyna wizyty domowe
u swoich petentów zagranicznych. Oznacza to, iż jeśli ktoś pobiera świadczenie z SVB nie jest
wykluczone, że pewnego dnia
zapuka do niego urzędnik SVB.
Wizyty są przeprowadzane
przez specjalnych inspektorów
do tego wyznaczonych przez
Bank Ubezpieczeń Socjalnych,
którzy poprzez odwiedziny w domu sprawdzają czy świadczenia
są wypłacane dla osób do tego
uprawnionych i we właściwej wysokości. Nie są one planowane
i osoby do których zapuka inspektor nie zdają sobie sprawy
z tego, iż będą przedmiotem
kontroli ze strony SVB.
Wiele osób pracujących w Holandii, lecz mających swoje faktyczne miejsce zamieszkania
w Polsce, pobiera na swoje dzieci zasiłek rodzinny, którego wysokość wynosi od 191,65
do 273,78 euro na kwartał
(kwota zasiłku jest zależna od wieku dziecka). Co więcej,
osoby które w przeszłości pracowały w Holandii, w pewnych sytuacjach mają prawo do pobie-

FOT. STOCK. XCHNG / JORGE VICENTE

rania emerytury holenderskiej
(AOW). Do nich także może zawitać urzędnik, mimo że mieszkają poza terenem Holandii. Tak
więc każda osoba, która pobiera
dotację na dziecko lub emeryturę holenderską może już za niedługo mieć niespodziankę
w swoim domu w Polsce.
Urzędnicy przeprowadzający

kontrolę zawsze muszą się wylegitymować i dopiero wtedy mogą
rozpocząć wizytę. Spotkanie
z urzędnikiem polega na rozmowie z nim na temat swojej sytuacji życiowej. Inspektor ma za zadanie zweryfikować, czy zasiłek
lub emerytura są wypłacane
w sposób prawidłowy. Powinien
zadawać różne pytania – w zależ-

ności, które świadczenie jest pobierane. Jeśli jest to zasiłek rodzinny, to wtedy urzędnik sprawdza, czy dzieci faktycznie istnieją
(ponieważ jako urząd z zagranicy
nie ma możliwości, by to sprawdzić z terenu Holandii), czy chodzą do szkoły, czy osoba, która
się opiekuje dzieckiem należycie
wykonuje swoje obowiązki. Jeśli
natomiast jest pobierana emerytura urzędnik może także zadawać pytania na temat sytuacji życiowej i mieszkaniowej danej
osoby.
Wizyty urzędników w domach
zdarzały się także w poprzednich
latach, między innymi w Polsce
i przebiegały bez większych zakłóceń. Zwykle sprowadzają się
do rozmowy oraz wyjaśnienia
ewentualnych niejasności. Dla
osób, które mają jakieś wątpliwości i pytania odnośnie swoich
świadczeń, są także świetną
okazją na usłyszenie odpowiedzi
na nie wprost z ust urzędnika,
który zajmuje się ich sprawą.
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR
ANNA KŁOSOWSKA
WWW.ROZLICZSIE.PL

FOT. STOCK. XCHNG / CHRISTOPHER THIEMET

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym
zakresie prosimy o wysyłanie e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.pl

Pierwsze kroki w Holandii
– zameldowanie w gminie

FOT. STOCK. XCHNG / PHILLIP BRAMBLE

Jeżeli mają Państwo zamiar
przebywać w Holandii dłużej
niż cztery miesiące, wówczas
powinni Państwo zameldować się w swojej nowej gminie. Należy tego obowiązku
dopełnić w ciągu pierwszych
pięciu dni pobytu, nie licząc
dnia przyjazdu.
A jeśli przebywają Państwo
w Holandii już cztery miesiące,

prosimy wówczas o niezwłoczne
dopełnienie obowiązku meldunkowego – dokonuje się tego
w urzędzie gminy.
Jeżeli w Holandii towarzyszą
Państwu partnerka lub partner
oraz dzieci, to również i oni powinni dopełnić obowiązku zameldowania się w urzędzie gminy.
Celem zameldowania się należy zabrać ze sobą następujące
dokumenty:

– Ważny dowód tożsamości
(paszport lub dowód osobisty)
każdej stawiającej się osoby.
– Umowę najmu lub kupna mieszkania w Holandii. Jeśli
mieszkają Państwo u kogoś, to
prosimy zabrać ze sobą oświadczenie sporządzone i podpisane
przez tę osobę.
Prosimy także zadbać o kopię
jej dowodu tożsamości.
– Akty urodzenia wszystkich
stawiających się osób i ewentual-

nie akty małżeństwa (również dotyczące poprzednich związków
małżeńskich). Wszystkie dokumenty powinny być na drukach
międzynarodowych lub winny być
przetłumaczone przez tłumacza
przysięgłego na jeden z następujących języków: angielski, niemiecki, francuski albo niderlandzki. Tłumaczenia mogą być dostarczone w późniejszym terminie.
Zameldowanie w urzędzie
gminy jest bezpłatne. Po zameldowaniu się otrzymają Państwo
numer ewidencyjno-podatkowy
(tzw. ‘Burgerservicenummer”
lub ‘Sofinummer” – BSN). Numer ten będzie Państwu potrzebny w wielu sytuacjach,
na przykład w szpitalu, w szkole,
w pracy czy podczas ubiegania
się o świadczenia społeczne.
Jeśli postanowią Państwo
opuścić Holandię, wówczas mają Państwo obowiązek wymeldowania się z gminy. A jeśli chodzi
tylko o przeprowadzkę w obrębie Holandii, to należy zmianę
miejsca zamieszkania zgłosić
w swojej nowej gminie.
ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO SPRAW
SOCJALNYCH I ZATRUDNIENIA

FOT. STOCK. XCHNG / JAN STASTNY
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Wywiad

Banyś: we Wrocławiu naruszono
zasady i wartości akademickie
We Wrocławiu doszło do złamania zasad i wartości akademickich oraz prawa – powiedział w wywiadzie dla PAP
przewodniczący Konferencji
Rektorów Akademickich
Szkół Polskich prof. Wiesław
Banyś, odnosząc się do zakłócenia przez narodowców
wykładu prof. Zygmunta
Baumana.
PAP: Mnożą się przypadki zakłócania wykładów osób, które – zdaniem niektórych – przedstawiają mniej
lub bardziej kontrowersyjne
poglądy. Czy uczelnia jest dobrym miejscem do organizacji takich spotkań?
PROF. WIESŁAW BANYŚ: Uniwersytety od zawsze były przestrzenią otwartej i wolnej dyskusji na najbardziej trudne i kontrowersyjne tematy. Musimy chronić uniwersytety, aby takimi instytucjami nadal pozostały, niezależnie od tego, że istnieje ryzyko, iż czasami jakaś grupa będzie chciała zakłócić porządek
czy wymusić odwołanie wykładu, ale nie ustępujmy.
W oświadczeniu KRASP
z marca tego roku, wydanym
w związku z zajściami podczas
wykładu prof. Magdaleny Środy
oraz innych zdarzeń tego typu,
przypominaliśmy, że uniwersytet
jest naturalną przestrzenią
do dyskusji i ścierania się różnych poglądów. W konsekwencji
wszyscy, którzy w uniwersytecie
chcą prezentować swoje poglądy, muszą przestrzegać wartości
akademickich, zasad i norm
dyskursu akademickiego.
Zasady tego dyskursu są kla-

rowne: szacunek i tolerancja dla
innej osoby i dla jej poglądów,
ale są także granice naszej tolerancji dla zachowań nieakademickich. Na przykład, jeśli ktoś
przychodzi na uniwersytet, żeby
demonstrować poglądy niezgodne z prawem, ekstremistyczne,
fundamentalizm, ksenofobię
lub ideologię rasistowską czy faszystowską itp. i zakłóca porządek publiczny, to musi ponieść
konsekwencje za swoje zachowanie.
PAP: Gdzie przebiega ta
granica akademickiej tolerancji?
W. B.: Przekroczono ją we
Wrocławiu podczas wykładu
prof. Zygmunta Baumana. Niezależnie od oceny życiorysu profesora, a przecież i o nim można było podyskutować, zachowanie grupy zakłócającej wykład
było nie do zaakceptowania. Ta
grupa najwyraźniej przyszła
w zupełnie innym celu. Ogólne
ramy dyskursu akademickiego,
czyli m. in. poszanowanie godności człowieka, który wygłasza inne poglądy niż nasze, muszą być
zachowane. Inaczej uniwersytety przestałyby być uniwersytetami.
Uniwersytet jest po to, by
w nim dyskutowano na każdy temat, ale jeśli narusza się wartości akademickie, to podobnie
jak w przypadku łamania prawa,
musi być odpowiednia sankcja.
PAP: Jak w ocenie pana profesora zachowały się
władze Uniwersytetu Wrocławskiego?
W. B.: Władze uniwersytetu
zareagowały odpowiednio do sy-

tuacji, w porozumieniu z panem
prezydentem Wrocławia i służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku publicznego.
Musimy chronić wartości uniwersyteckie, a takie grupy jak ta
we Wrocławiu, które zachowują
się w taki sposób, trzeba po prostu wypraszać z uniwersytetu,
także w porozumieniu z policją,
jeśli będzie taka potrzeba. Tego
typu interwencje są zwykle poprzedzane rozmowami, a służby
odpowiedzialne za utrzymanie
porządku publicznego nie wkraczają od razu.
PAP: Słyszy się od pewnego
czasu, że uczelnie przechodzą kryzys, a te incydenty – zdaniem niektórych – miałyby to potwierdzać.
W. B.: Nie jest to wcale objaw
kryzysu uniwersytetu. Przeciwnie. To, że różne osoby przychodzą na uniwersytet, prezentować
swoje różnorodne poglądy, dyskutować, jest realizacją misji
uniwersytetu.
Spotkanie z prof. Baumanem
stanowiło dobrą okazję, by zadać mu każde możliwe pytanie,
zamiast paraliżować wykład
i działalność uniwersytetu.
Nie widzę tu żadnego kryzysu
uniwersytetu, jeśli mamy jakiś
kryzys, to nie w uniwersytetach,
tylko na zewnątrz uniwersytetów. Nasze wartości i zasady dyskursu akademickiego są jasne,
a to, że czasami są łamane, to
przecież nie jest wina samych
wartości i zasad tylko tych, którzy je łamią. W odniesieniu
do takich osób, podobnie jak
wtedy, kiedy łamią prawo, należy wyciągać stosowne konsekwencje.
PAP: Czy uczelnie powinny
wypracować jakąś procedurę
postępowania dla takich zdarzeń?
W. B.: Każda uczelnia ma taką procedurę. Dysponuje ochroną lub strażą akademicką, która
ma panować nad porządkiem.
Może się jednak zdarzyć, że służby akademickie nie są w stanie
podołać takim sytuacjom, jak
np. we Wrocławiu. Ochrona jest
odpowiedzialna za zachowanie
porządku w normalnej, standardowej sytuacji.
PAP: Zdarzenia we Wrocławiu odbiegały od normalnej
sytuacji.

FOT. STOCK. XCHNG / LUCIANOTB

W. B.: Tak. W takiej sytuacji
trzeba wezwać służby odpowie-

FOT. STOCK. XCHNG / EVA SCHUSTER

dzialne za utrzymanie porządku
publicznego. Musimy też pamiętać, że naszym obowiązkiem
jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy uczestniczą w spotkaniu czy wykładzie
akademickim.
PAP: Przy takich okazjach
pojawiają się opinie, że takie
interwencje mogą stanowić
naruszenie autonomii uczelni.
W. B.: To właśnie autonomia
uczelni powoduje, że rektor może wezwać służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego, jeśli jest taka konieczność. Rektor przecież nie może
tolerować tego typu zachowań
i musi zapewnić bezpieczeństwo
wszystkim na terenie uczelni.
PAP: Te incydenty się nasilają w ostatnim czasie.
W. B.: Mam również takie
wrażenie, ale to, co się zdarzyło
we Wrocławiu, jest tylko powierzchnią rzeczy, musimy sięgnąć do przyczyn. Zapewne jest
ich wiele. Bez wątpienia powinniśmy spróbować zdiagnozować
mechanizmy powodujące nasilanie się tego typu trendów,
w wyniku których mamy do czynienia z takimi zachowaniami.

Powinniśmy również lepiej
edukować już od najmłodszych
lat na temat wielokulturowości,
tolerancji, poszanowania i akceptacji inności. Równocześnie
musimy dbać o kształtowanie
postawy otwartości dla różnic,
istniejących we współczesnej
złożonej rzeczywistości. Powinniśmy leczyć przyczyny choroby,
a nie tylko jej objawy. Niezależnie jednak od przyczyn, nie może być przyzwolenia nikogo
na takie zachowania. Powinny
one być stanowczo potępiane
przez wszystkich, a zwłaszcza
elity polityczne.
We Wrocławiu doszło do złamania zasad i wartości akademickich oraz prawa. Dlatego
apeluję do elit politycznych ze
wszystkich opcji, by mówiły stanowczo jednym głosem „stop”
takim zachowaniom. I nie chodzi o to, czy ma to związek z lewą, czy prawą stroną sceny politycznej. Każdy ekstremizm powinien być przez nas wszystkich
potępiany – przez elity polityczne, elity intelektualne, autorytety, media, etc.
PAP: Czy wcześniej też dochodziło do takich incydentów na polskich uczelniach,
czy też obecnie stały się bardziej otwarte na rozmaite poglądy?

W. B.: Chyba jedno i drugie. Uniwersytety to już nie
przysłowiowe wieże z kości
słoniowej, są otwarte na szeroko rozumiane otoczenie uniwersytetu. Byłoby bardzo źle,
gdyby chciano w uniwersytecie ograniczać różnorodność,
plu ra lizm po glą dów, wte dy
można byłoby mówić o kryzysie uniwersytetów. Stąd mój
gorący apel do nas wszystkich, a zwłaszcza polityków:
chrońmy uniwersytety, niech
pozostaną miejscem otwartej
dyskusji.
ROZMAWIAŁA
KATARZYNA PIOTROWIAK (PAP)
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE – WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

PROF. WIESŁAW BANYŚ
jest rektorem
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach od 2008
roku, przewodniczącym
Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół
Polskich od 2012 roku.
Romanista,
językoznawca,
specjalizacja badawcza:
językoznawstwo
komputerowe
i kognitywne.
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Finalistki konkursu piękności z wizytą w Hadze
W niedzielę, 30 czerwca, finalistki konkursu Miss Poland in Benelux odwiedziły Hagę,
gdzie udały się z wizytą do sponsorów wydarzenia oraz spotkały się z lokalną prasą. Była to pierwsza okazja, aby zapoznać się z kandydatkami do tytułu królowej piękności.

Uczestniczki konkursu odbyły
lekcję tańca – bachaty. Dlaczego właśnie taki taniec? Zwyciężczyni konkursu Miss Poland in
Benelux 2013 w nagrodę będzie
reprezentować Polskę podczas
wyborów Miss Multiverse na Dominikanie. A taniec o tajemniczej nazwie „bachata” pochodzi
właśnie stamtąd.
Kolejna atrakcją był trening
boksu – wspaniale uczy dyscypliny i koordynacji ruchów oraz
woli walki. Oczywiście przy tym
wszystkim finalistki nie zapominały o dobrej zabawie.
Na koniec miało miejsce wielkie przymierzanie sukien na galę, która odbędzie się 15 września 2013 roku w restauracji
Klein Zakopane (Giesbeek).
Bilety są już dostępne u organizatora i kosztują: 20 euro zwykły bilet (pojedynczy). Ilość biletów jest ograniczona. W cenie biletu jest jedynie wejście na imprezę. Wszelkie przekąski i napoje są dodatkowo płatne.
Obowiązuje dresscode: strój
wieczorowy.
ŹRÓDŁO:
INFORMACJE ORGANIZATORA
WWW.MISSPOLAND.NL
FOT. NEDPRESS. NL

Nasza Holandia
OGŁOSZENIA DROBNE
l Usługi – remonty: Witam
potrzebują państwo firmy
do malowania domu, biur, hal,
int. Prowadzę Firmę już od 2005
malowanie ścian, sufitów, okien,
drzwi, wstawianiem szyb, wyklejanie włóknem szklanym, sztukowanie ścian i sufitów, wykładanie podłóg i inne, wie. info.
0617389255 Andrzej
l Sklepy: SOSNA POLSKI
SKLEP w LEIDEN Z A P R A S
Z A M Y!!! NOWE GODZINY
OTWARCIA NASZEGO POLSKIEGO SKLEPU SOSNA w LEIDEN:
10.00 – 20.00 od wtorku do soboty, 12.00 – 20.00 w poniedziałek i w niedzielę. U nas znajdziesz produkty bez których nie
możesz się obejść żyjąc w Holandii:) POLSKIE PIECZY WO:
chleb, chałka, pączki, drożdżówki., PYSZNE POLSKIE SERNIKI, MAKOWCE... POLSKI NABIAŁ: masło, sery, śmietana...
POLSKIE SŁODYCZE: Ptasie
Mleczko, Michałki... POLSKIE
NAPOJE, POLSKIE PRODUKTY
DLA DZIECI, POLSKIE GAZETY,
I wiele, wiele innych polskich
produktów. Z A P R A S Z A M
Y!!! TRAFISZ NA PEWNO: Lammermarkt 102 w Leiden (duży
parking) tel: 616 808 133.
Z NAMI KAŻDEGO DNIA TYLKO
PO POLSKU... Dołacz do nas
na Facebook
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l Usługi – inne: Zwracam
się z ogromną prośbą o pomoc
w zbiórce pieniędzy na rehabilitacje Kamila. 14.08.2011r Kamil miał bardzo ciężki wypadek
samochodowy w którym doznał
ciężkich urazów. Lekarze dawali mu 5 % na przeżycie, ale On
mimo tych wszystkich obrażeń
się nie poddał i ku zdziwieniu lekarzy po ok 3 tyg. bycia
w śpiączce farmakologicznej
wy budził się, a jego organizm
zaczął wracać do normalności.
Kamil doznał urazu kręgosłupa
na poziomie TH3/TH4 obecnie
porusza się na wózku. Jest sparaliżowany od pasa w dół.
Rdzeń kręgowy nie jest przerwany ma tylko małą plamkę.
Kamil mimo paraliżu ma czucie
(normalne) oraz zachowane potrzeby fizjologiczne. Dwa tygodnie temu zrobił szereg specjalistycznych badań by sprawdzić
z lekarzami jaki poziom jest
uszkodzenia. Badania wyszły
bardzo obiecująco!!! Kamil ma
możliwość powrotu do zdrowia
i sprawności fizycznej jeśli podda się specjalistycznym rehabilitacją. Jest to duża szansa w jego życiu!!! Niestety rehabilitacje
w klinice AKSON Wrocław to
koszt rzędu 6500zł za miesiąc.
Kamil potrzebuje około 2 lat
ćwiczeń!!! Jest to olbrzymia suma. Nie stać nas na to by Kamil

mógł ćwiczyć regularnie w klinice dlatego też prosimy wszystkich o Pomoc. Każdy gest się liczy!!! W tytule przelewu proszę
pamiętać by zaznaczyć DAROWIZNA KAMIL SOKOL. Bardzo
Mocno dziękuje i serdecznie pozdrawiam. „AXIS” STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIA
KRĘGOWEGO, ORGANIZACJA
POŻYTKU PUBLICZNEGO, Internet: www.aksonaxis.org.pl,
KRS: 0000070747, REGON:930102396, ul. Bierutowska 23, 51-317 Wrocław,
tel/fax +48-71-799-8970, BIG
BANK S.A. MILLENNIUM, Kod
BIC/SWIFT Bank; BIGBPLPW,
Numer IBAN: PL 95 1160 2202
0000 0000 1622 3120, Tytuł
przelewu: DAROWIZNA KAMIL
SOKOL. STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO
„AXIS”. Jest to organizacja non-profit, działająca pod patronatem Światowej Federacji Chirurgów Kręgosłupa,. Więcej
na
stronie
internetowej
www.aksonaxis.org.pl
l Sklepy: Polska piekarnia
w Rijswijk serdecznie zaprasza
do swojego firmowego sklepu
przy ul. Schoolstraat 18, 2282
RD Rijswijk. Posiadamy szeroki
asortyment chleba m. in. trady-

cyjny, żytni, razowy, cebulowy.
Poza tym oferujemy w sprzedaży inne podstawowe polskie
produkty spożywcze. Zapraszamy w pn/śr 12.00-18.00, we
wt/czw 11.00-18.00, w pt.
10.00-18.00 i w soboty
od 09.00-16.00. SERDECZNIE
ZAPRASZAMY:)
l Sprzedam – różne: CYFROWY POLSAT LUB NC+! TYLKO U NAS ZAMOWISZ ONLINE!
DEKODERY I DOSTAWA GRATIS! WITAMY W POLSKA TV!
U nas zamowisz telewizję Cyfrowego Polsatu lub NC+ bez wychodzenia z domu. Zamów
i oczekuj na kuriera z twoja telewizja Jak zamówić? Po prostu
wejdź na strone www.polskatv.nl i zamów! Z pakietem
przychodzi również instrukcja
montażu, dzięki temu klient
jest w stanie sam zamontować
telewizję, bez potrzeby potrzeby
ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednocześnie jeśli klient
chce możemy wysłać montera.
Pozdrawiamy POLSKA TV. PRACUJEMY 7-DNI W TYGODNIU
OD 8-22. Tel:+31626244625;
www.polskatv.nl,
E-mail:
sklep@polskatv.nl; Skype: PolskaTv

l Order Picker w Waalwijk. Obowiązki: przygotowanie i zbieranie zamówień, praca z systemem voicepicking.
Wymagania: dyspozycyjność
do pracy na min 6 miesięcy,
komunikatywna znajomość j.
angielskiego bądź holenderskiego. Zadzwoń: Venray+ 31
478529977, Den Haag+31
703633927, Amstelveen+31
204701513,
Tilburg+31
886886350, CV:Jobs@ottoworkforce.eu
l Pracownik produkcji
w Delfzijl. Obowiązki: pakowanie perfum, wycinanie kodów kreskowych z opakowań.
Wymagania: zdolności manualne, dyspozycyjność do pracy
na min 6 miesięcy, dobra znajomość j. angielskiego lub holenderskiego. Zadzwoń: Venray+ 31 478529977, Den Haag+31 703633927, Amstelveen+31 204701513, Tilburg+31
886886350,
CV:Jobs@ottoworkforce.eu
l Assistent beheerder
van een grote woonlocatie
(>150 personen) Noord Holland. In deze functie zorg je er
samen met de hoofdbeheerder voor dat het complex en
omliggende terrein netjes is.
De dagelijkse taken bestaan

uit: Contact hebben met de bewoners. Schoonmaken publieke ruimtes. Onderhoud tuin.
Wij vragen: Beheersing van Pools en Nederlands. Je wilt wonen op de te beheren locatie.
Kan met mensen omgaan. Het
enige technische kennis. Heb
je interesse in deze vacature
stuur dan je CV aan: jwm@nl-jobs.com
l Spawacz światłowodów. Do różnych projektów
FTTH, poszukujemy osoby z doświadczeniem w spawaniu
włókna szklanego, doświadczeniem w montażu AP/ CP,
spawaniu DP oraz obsłudze reflektometra. Wymagania: prawo jazdy kat. B; doświadczenie
w pomiarach z OTDR (certyfikat), spawanie włókna szklanego (certyfikat), VCA; j. ang.
lub hol. w stopniu komunikatywnym; cv i kontakt: anna@valk -uit zend bu re au.nl.
Osoby tylko mieszkające w Holandii.
l Spawacz. Valk Uitzendbureau poszukuje 2 spawaczy.
Oferta tylko dla osób z Holandii. Wymagania: znajomość języka komunikatywna (ang. lub
hol.), własny transport. Praca
we Fryzji. CV: anna@valk-uitzendbureau.nl
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CBOS: wykształcenie coraz mniej pożądane
Chociaż aż 82 proc. badanych uważa, że w Polsce warto się uczyć i zdobywać wykształcenie, to przez ostatnich sześć lat odsetek respondentów, którzy podają
to stwierdzenie w wątpliwość
wzrósł z 5 do 16 proc.- wynika z opublikowanego w środę
raportu CBOS.
Jak pokazują wyniki sondażu
„Wykształcenie ma znaczenie”,
82 proc. respondentów jest zdania, że obecnie w Polsce warto
się uczyć i zdobywać wykształcenie. Wiara w to, że kształcenie
się ma sens, jest niemal powszechna wśród mieszkańców
największych miast, osób z wyższym wykształceniem oraz badanych dobrze sytuowanych.
„Mimo że opinia o celowości
kształcenia się zdecydowanie
dominuje, wyrażana jest rzadziej
niż w ostatnich latach” – zaznaczono w przesłanym PAP raporcie CBOS. Jeszcze w 2004
i w 2007 r. aż 93 proc. ankietowanych zgadzało się ze stwierdzeniem, że warto się uczyć
i zdobywać wykształcenie, potem jednak zaczęła się powiększać grupa osób podających tę
opinię w wątpliwość. W 2007 r.
Reklama

FOT. STOCK. XCHNG / BSCHWEHN

zaledwie 5 proc. badanych uważało, że nie warto się uczyć i zdobywać wykształcenie, a w 2013
r. odpowiedź taką podaje aż 16
proc. ankietowanych.
Chociaż w dalszym ciągu
większość respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, iż ludziom wykształconym łatwiej
jest zrobić karierę (80 proc. badanych), uniknąć biedy i zuboże-

nia (64 proc.) oraz bezrobocia
(57 proc.), opinie takie wyrażane
są obecnie rzadziej niż jedenaście lat temu (odpowiednio:
mniej o 12, 19 punktów i 23
punkty).
W społecznej ocenie formalne wykształcenie jest istotną – choć nie najważniejszą determinantą powodzenia na rynku pracy. Ankietowani poprosze-

ni o zaznaczenie dwóch najważniejszych czynników, który mają
wpływ na sukces zawodowy, najczęściej wymieniali „wiedzę oraz
umiejętności” (45 proc.). Dopiero na drugim miejscu znalazły
się odpowiedzi: „wykształcenie”
oraz „solidna, rzetelna praca”
(po 32 proc. badanych). Nieco
mniejszy odsetek respondentów
(28 proc.) sukces zawodowy wią-

że ze znajomościami czy protekcją.
Pogląd, że wykształcenie ma
największy wpływ na sukces zawodowy, częściej wyrażają kobiety, ankietowani niemający
wyższego wykształcenia (szczególnie z wykształceniem zasadniczym zawodowym), badani relatywnie młodzi, a także najstarsi, mieszkańcy wsi i mniejszych

ośrodków miejskich, respondenci o niezdefiniowanych poglądach politycznych oraz regularnie praktykujący religijnie
(uczestniczący w praktykach religijnych raz w tygodniu).
Jakiego wykształcenia pragnęliby respondenci dla swoich
dzieci (niezależnie od tego, czy je
posiadają)?
Ok. 3/4 badanych zadowoliłoby się wyższym (magisterskim,
inżynierskim lub licencjackim)
wykształceniem dzieci, a poniżej
10 proc. ankietowanych chciałoby, żeby córka lub syn zrobili co
najmniej doktorat. Chociaż
w ciągu ostatnich dwudziestu lat
zmniejszyła się grupa osób, których najbardziej cieszyłoby wykształcenie średnie zawodowe
dzieci (na przykładzie synów:
z 23 proc. w 1993 r. do 9 proc.
w 2013 r.), to od badania
w 2009 r. liczba ta znów zaczęła
rosnąć (podskoczyła z 4 proc.
do 9 proc.).
Badanie „Aktualne problemy
i wydarzenia” przeprowadzono
w dniach 6–12 czerwca 2013
roku na reprezentatywnej próbie
losowej 1010 dorosłych mieszkańców Polski.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE – WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Resort nauki: kontrola w poznańskiej
uczelni nie wykazała nieprawidłowości
Przeprowadzona w 2009 roku kontrola w Wyższej Szkole
Hotelarstwa i Gastronomii
w Poznaniu nie wykazała
większych nieprawidłowości
w działalności uczelni – podał w czwartek resort nauki.
Rektor i prorektor uczelni są
podejrzani o poświadczanie
nieprawdy w dokumentach.
Według Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, studenci uczelni
mieli za pieniądze otrzymywać
oceny z egzaminów, do których
nie przystępowali. Śledztwo w tej
sprawie trwa od czterech lat.
Rektor i prorektor szkoły zostali zawieszeni w pełnieniu swoich funkcji. Grozi im nawet
ośmioletnie więzienie.
Jak poinformował w czwartek
PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kamil Melcer, ministerstwo wystąpiło do założyciela szkoły
o wskazanie osoby, która będzie
realizowała kompetencje rektora w okresie zawieszenia władz
uczelni.
„Chodzi np. o podpisywanie
Reklama

dyplomów. Działanie takie jest
niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania uczelni, w tym
zabezpieczenia sytuacji jej studentów i pracowników” – podał.
Jak poinformował, kontrola
MNiSW w szkole miała miejsce
w 2009 roku. Została przeprowadzona w związku z napływającymi do resortu sygnałami
o możliwych nieprawidłowościach w działalności uczelni.
„Nie wykazała ona istotnych
uchybień w zakresie zgodności
działania uczelni z przepisami
prawa. W zakresie kontroli nie
stwierdzono podejrzeń o zachowania korupcyjne” – podał
rzecznik.
Ministerstwo monitoruje przebieg śledztwa i zapewnia, że
„prawa studentów i pracowników są zabezpieczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi funkcjonowania
uczelni niepublicznych”.
Osoby, którym postawiono zarzuty nie przyznają się do winy.
Prokuratura
zabezpieczyła
w szkole m. in. karty egzaminacyjne, protokoły z egzaminów, indeksy, dokumentację księgową.

FOT. STOCK. XCHNG / JASON MORRISON

Przesłuchano ponad tysiąc
osób, w tym studentów i pracowników szkoły.
Prokuratura nie chce podać,
jak długo miał trwać proceder
i ile osób mogło w nim uczestniczyć. Podejrzani usłyszeli w sumie około 120 zarzutów.
„Studenci nie zdawali egzaminów, ale otrzymywali wpisy
do indeksu z egzaminów czy zaliczeń. Proceder był stosowany
na dość dużą skalę. Każdy po-

stawiony podejrzanym zarzut
może obejmować jeden lub kilka egzaminów rzekomo zdawanych przez studenta” – powiedziała w czwartek PAP prokurator Hanna Grzeszczyk z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu,
która prowadzi śledztwo.
Jak wyjaśniła, w poznańskiej
uczelni pierwsze podejście
do egzaminu czy zaliczenia było
nieodpłatne. Egzamin poprawkowy kosztował studenta 120

złotych a egzamin komisyjny – 250 złotych.
„Studenci, którzy nie mogli
lub nie chcieli zdawać egzaminu
wpłacali do kasy szkoły 250 złotych jak za egzamin komisyjny
i otrzymywali wpis bez potrzeby
zdawania czegokolwiek. Były sytuacje, gdy student zdawał
za pierwszym podejściem a w jego dokumentach jest protokół
egzaminu komisyjnego z tego
przedmiotu” – podała.

Prorektor uczelni usłyszała blisko 70 zarzutów. Rektorowi postawiono blisko 50 zarzutów, zarzucono mu także oszustwo.
Miał pobierać od studentów zawyżone opłaty za wydawanie dokumentów z przebiegu studiów.
Wobec rektora i prorektor prokuratura zastosowała, poza zawieszeniem ich w pełnionych
obowiązkach, także poręczenia
majątkowe i zakaz opuszczania
kraju.
Rzecznik szkoły Mikołaj Jakubowski informował we wtorek,
że wydane przez prokuraturę postanowienia o przedstawieniu
zarzutów i zastosowaniu środka
zapobiegawczego zostaną zaskarżone, zaś stawiane władzom uczelni zarzuty są „bezpodstawne i nieuzasadnione”.
W czwartek nie chciał szerzej komentować sprawy.
Prokuratura nie wyklucza postawienia podejrzanym kolejnych zarzutów, jak również stawiania zarzutów innym osobom.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE – WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Stereotyp może decydować o życiu
Bezdomny, który zasłabł
w centrum Warszawy czekał
na pomoc 30 minut. Biznesmen w analogicznej sytuacji – 58 sekund. Niebezpiecznie łatwo etykietujemy
ludzi, kierując się tylko wyglądem – wykazał eksperyment socjologów z Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk
Społecznych w Warszawie.
Ten sam aktor wcielił się podczas eksperymentu w dwie role:
trampa w brudnym ubraniu i biznesmena z teczką. W obu wcieleniach odegrał identyczną scenę: mężczyzna leży na chodniku
w ruchliwym punkcie w centrum
Warszawy. Reakcje przechodniów na te dwie sytuacje były zupełnie różne. Bezdomnego mijały obojętnie dziesiątki przechodniów. Do biznesmena kilka osób
podeszło po niecałej minucie.
Studenci i wykładowcy zarejestrowali reakcje warszawiaków
na filmie.
Zdaniem rektora Pedagogium WSNS prof. Marka Konopczyńskiego nieświadomi uczestnicy eksperymentu pokazali jak

FOT. STOCK. XCHNG / JON NG

działa percepcja fizjonomiczna.
„Polega ona na zubożonym, jednowymiarowym oglądzie rzeczywistości w oparciu o przyjęte kody kulturowe i socjalizacyjne.

Jest ona charakterystyczna np.
dla małych dzieci: opierają one
swój stosunek do świata na postrzeganiu podstawowych kodów kulturowych, np. brud-

ny – zły, brzydki – groźny,
uśmiechnięty – przyjazny” – wyjaśnia badacz.
Na tej zasadzie właśnie powstaje powszechne wśród nas

skojarzenie, że jeśli człowiek
w brudnym ubraniu leży na ulicy,
to prawdopodobnie znalazł się
tam z własnej woli i zapewne
jest pod wpływem alkoholu, co
może uczynić go agresywnym.
Przeciwieństwem takiego postrzegania rzeczywistości jest
percepcja allocentryczna, charakterystyczna dla osób o wyższym poziomie świadomości.
„Im wyższy poziom rozwoju kultury – zarówno jednostki, jak
i społeczeństwa, tym wyższy stopień postrzegania allocentrycznego. Cechuje je empatia,
współczucie, odpowiedzialność,
solidarność i chęć pomagania
innym bez względu na cechy powierzchowne, stereotypowe
i okoliczności” – tłumaczy prof.
Konopczyński.
Według niego doświadczenie
pokazało, że polskiemu społeczeństwu brak tego rodzaju
oglądu rzeczywistości i wciąż
myślimy stereotypami. „Eksperyment pokazuje też inne zjawisko – tak zwanej labelizacji (etykietyzacji) pojawiające się w procesie relacji międzyludzkich. Tę
samą osobę możemy postrzegać jako kogoś godnego naszej
pomocy oraz jako +inne-

go+ – wykluczonego, którego
brzydzimy się nawet dotknąć” – podkreśla.
Nie do końca, jak dodaje, wiadomo, dlaczego tak się dzieje.
Być może chodzi o niedostatki
w kulturowym rozwoju naszego
społeczeństwa. Winna może też
być współczesna atomizacja życia społecznego – więzi międzyludzkie ulegają osłabieniu
i ograniczają się do małych społeczności (atomów), w obrębie
których ludzie są gotowi wspierać się i współpracować.
Prof. Konopczyński zastrzega,
że nie da się tego na pewno rozstrzygnąć, ponieważ nie ma podobnych badań pozwalających
porównać zachowanie pokolenia współczesnych Polaków
z pokoleniem ich rodziców. „Zastanawia mnie, czy tak samo
w tej sytuacji zachowaliby się nasi rodzice? I, co być może jest
najważniejsze, jak zachowają
się nasze dzieci? W tym ostatnim przypadku – wiele zależy
od nas samych…” – zastanawia
się profesor.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE – WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Eksperci: Polacy nadal
nie potrafią rozmawiać o seksie
Od opublikowania przed 35
laty książki Michaliny Wisłockiej „Sztuka kochania”
zmieniła się obyczajowość
seksualna Polaków, ale nadal nie potrafimy rozmawiać
o seksie – powiedziali eksperci podczas konferencji,
która odbyła się w Lubniewicach w woj. lubuskim.

FOT. STOCK. XCHNG / SCOTT SNYDER

„Lubniewice to historyczne
miejsce dla polskiej seksuologii, tutaj podczas pobytu wakacyjnego Michalina Wisłocka
przeżyła swą wielką miłość, tutaj również postanowiła napisać książkę „Sztuka kochania” – powiedział prof. Zbigniew Izdebski, seksuolog,
przyjaciel Wisłockiej. Książka
ukazała się w 1978 r. i natychmiast stała się bestsellerem.
Wszystkie jej wydania sprzedały się w nakładzie aż 7 mln egzemplarzy, co dziś jest trudne
do wyobrażenia.
Nestor polskiej seksuologii
prof. Andrzej Jaczewski powiedział, że w tamtym czasie, w latach70. XX w., aż 40 proc. Polek
nie przeżywało orgazmu podczas kontaktów seksualnych.
Michalina Wisłocka doskonale

o tym wiedziała, gdyż sama
przeżyła swój pierwszy orgazm
dopiero po 30. roku życia, gdy
od kilku lat była już mężatką.
W Lubniewcach przeżyła wielką
miłość i uniesienia miłosne,
o których wspominała do końca
życia. „Chciała, żeby zadowolenie z seksu stało się wśród kobiet powszechne” – podkreślił
prof. Jaczewski.
Eksperci zwrócili uwagę, że
dziś kłopoty z przeżywaniem orgazmu ma jedynie 2-3 proc. Polek. Są bardziej wyzwolone seksualnie, mają większe oczekiwania wobec swych partnerów niż
ich matki i babki. Dla obojga
partnerów seks stał się radością, a nie tylko obowiązkiem.
„Nie wszystko jednak się
zmieniło tak korzystnie. Ubolewam, że nie zmienił się język jakim się posługujemy w odniesieniu do spraw intymnych – pokreślił dr Andrzej Depko, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny
Seksualnej. Nadal jest on ubogi
i często wręcz wulgarny. Wciąż
nie potrafimy rozmawiać
o swych problemach seksualnych. Nie rozwijamy języka miłości, choć mamy bogate tradycje,
bo o miłości pięknie i kwieciście
potrafiono rozmawiać w czasach staropolskich. Tę umiejęt-

ność całkowicie jednak zatraciliśmy.
Specjalista dodał, że jest to
widoczne kiedy pacjent przyjdzie
ze swymi problemami dotyczącymi sfery intymnej do lekarza
i nie potrafi nawet nazwać tego
co mu dolega. Myli na przykład
erekcję z ejakulacją. Z kolei lekarze, zarówno podstawowej
opieki medycznej jak i ginekolodzy, używają jedynie języka medycznego. O sprawy seksualne
boją się w ogóle pytać swych pacjentów.
„Jest to zadziwiające, gdyż
o sprawach seksualnych pisze
się i mówi w mediach powszechnie dostępnych, mimo to nasz język się nie zmienia, nie rozwijamy również umiejętności rozmawiania na tematy intymne” – powiedziałdr Depko.
Edukatorka seksualna dr Alicja Długołęcka z AWF w Warszawie podkreśliła, że brakuje edukacji seksualnej w szkołach.,
która stała się sprawą polityczną. Jej zdaniem, jest to zadziwiające, nie oczekuję jednak, że cokolwiek się pod tym względem
zmieni. „Jestem w tej sprawie
zdecydowaną
pesymistką”
–podkreśliła.
DOKOŃCZENIE NA STR. 14
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Eksperci: Polacy nadal
nie potrafią rozmawiać o seksie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 13

Jej zdaniem, edukacja seksualna jest bardzo ważna, ponieważ nie chodzi w niej tylko
o uświadamianie seksualne, ale
również o to, by pokazywać jak
ważne jest uczucie w związku.
O tym też przekonywała Michalina Wisłocka. Powtarzała, że nie
chodzi jej o seks, ale o miłość.
A co mamy dzisiaj?
„Dziewczęta mają większą
wolność, to prawda, ale tylko
teoretycznie, ponieważ ciało zostało skomercjalizowane. „Skutek tego jest taki, że młodzież

często uprawia seks bez jakiejkolwiek intymności” – dodała dr
Długołęcka.
Androlog z Łodzi prof. Krzysztof Kula powiedział, że pozytywnym zjawiskiem jest to, że jako
coś wstydliwego i wręcz grzesznego przestają być traktowane
kontakty seksualne wśród ludzi
starszych. Są one inne niż u ludzi
młodych i w średnim wieku, ale
mogą być równie satysfakcjonujące jak w czasach młodości.
Seksuolodzy przyznali, że
seks staje się coraz bardziej
zmedykalizowany. W ostatnich latach największym wy-

darzeniem było wprowadzenie
leków na zaburzenia erekcji
u mężczyzn. Wkrótce z tego
postępu farmakologicznego
będą mogły skorzystać również kobiety. Po wielu latach
zapowiedzi planuje się wprowadzenie leków zwiększających popęd seksualny, zarówno u mężczyzn jak i kobiet. To
może być kolejna rewolucja
seksualna.
PAP – NAUKA W POLSCE,
ZBIGNIEW WOJTASIŃSKI
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE – WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG / DEAFSTAR

„E” nie takie straszne, jak o nich mówią
E-234 na śniadanie? E-280
z obiadem? E-350 wraz z kolacja? Smacznego. Nie ma
się czego bać. Wiele z dodatków do żywności kryjących
się pod symbolem „E” to zwykłe naturalne dodatki, z którymi mamy do czynienia
na co dzień w owocach, mięsie czy nabiale.
Zwykle do produktów z dużą
zawartością „E” na etykietce
podchodzimy nieufnie. Sądzimy,
że są trujące i niebezpieczne dla
zdrowia. „Tymczasem wiele kryjących się pod nimi substancji
występuje w nieprzetworzonych,
naturalnych produktach. Są to
np. algi, wodorosty czy owoce”–
powiedziała PAP Małgorzata
Borkowska z Koła Naukowego
Technologów Żywności Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
„Nielubiana przez nas litera
+E+ oznacza po prostu przymiotnik +europejski+. Z kolei swoje
numerki zyskały dlatego, by
można je było łatwiej od siebie
odróżnić. Wszystkich +E+ naliczono około 2 tysięcy” – podkreśliła rozmówczyni PAP.
Spotykana np. podczas śniadania E-234 to nizyna, substan-

cja konserwująca i antybiotyk
wytwarzany przez bakterie. Zjadamy ją z serem, serkami topionymi, śmietanką, owocami
w puszce. W jogurtach, napojach mlecznych często występuje E-120 czyli koszenila, naturalny barwnik czerwony pozyskiwany z owadów.
E-280, najczęściej możemy
zjeść z obiadem. Jest to naturalny kwas propionowy, w małych
ilościach obecny w wielu produktach. Czasem w dużych stężeniach wytwarzany jest przez
bakterie w produktach poddanych fermentacji. Można go znaleźć w mięsie, pizzy czy pieczywie.
E-350, który często zjadamy
na kolację, to jabłczan sodu, naturalny kwas występujący
w owocach. Występuje w dżemach, napojach bezalkoholowych, wyrobach cukierniczych.
E-300 to kwas askorbinowy, czyli zwykła witamina C.
Z czystym sumieniem możemy też sięgać po E-100, czyli
kurkuminę – naturalny barwnik
i składnik m. in. popularnej przyprawy curry. Z kolei E-150 to karmel, czyli zwykły cukier poddany
działaniu wysokiej temperatury,
stosowany do produkcji słodyczy
i również jako barwnik.

FOT. STOCK. XCHNG / OVE TØPFER

Niewielu wielbicieli parmezanu, suszonych pomidorów czy
sosu sojowego wie, że ich ulubione produkty zawierają mnóstwo E-621 – glutaminianu sodu. Powstaje w nich naturalnie
i w dużym stopniu właśnie jego
obecność sprawia, że te produkty tak bardzo nam smakują. E-440a to z kolei pektyna, czyli
naturalny środek zagęszczający,
występujący w wielu owocach.
Octan sodowy wszystkim bardzo
źle się kojarzy, ale jest to zwykły
ocet. Bakterii kwasu mlekowego
używamy do kiszenia kapusty
czy ogórków, a one też mają
swój numerek w świecie dodatków „E”.
„Wśród dodatków +E+ są też
oczywiście składniki syntetyczne, substancje powstające w drodze różnych reakcji chemicznych.
Właśnie te syntetyczne składniki
można uznać za szkodliwe dla
zdrowia” – podkreśla członkini
Koła Naukowego Technologów
Żywności SGGW.
Jednak wpływ syntetycznych
dodatków odczulibyśmy dopiero, gdybyśmy codziennie jedli ich
bardzo dużo. „Ich zła sława wynika w dużej mierze z tego, że zostały źle nazwane. Gdyby miały
swoje nazwy, a nie tylko suche
numerki, to byłoby zupełnie inaczej. One bardzo wpływają
na wyobraźnię” – powiedziała
Borkowska.
Nazwę „E” zatwierdził Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności – European Food Safety Authority (EFSA). Z kolei
nad tym, by konserwanty i inne
dodatki do żywności były bezpieczne, czuwa Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA)
i Komisja Kodeksu Żywnościowego (CODEX Alimentarius).
PAP – NAUKA W POLSCE,
EWELINA KRAJCZYŃSKA
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE – WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG / VJERAN LISJAK
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Rozmaitości

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze autorstwa Rafała Grzywnowicza. Autor urodził się w Bartoszycach. Rocznik „77. Ukończył wydział Historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest
już po debiucie – we wrześniu 2011 roku wydał swój pierwszy tomik poezji pt. „Rozdarci”. Znajduje się w nim zbiór wierszy miłosnych, poezji o Bogu, poezja o przyjaźni, o życiu i śmierci. Każdy
odnajdzie coś dla siebie. Jest również dziennikarzem obywatelskim, ponieważ słowo pisane to jego pasja. Szkoli się, doskonali
swój warsztat. Pracuje nad nowymi wierszami.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Uwięzieni
W swoich myślach
w cudzych czynach
w kajdanach rzeczywistości
umyślnej pozorności
chcesz wyrwać się
chcesz uciec się
czasami te próby
przynoszą radość
narwańcom geniuszom
bo tylko oni
jednostki wybitne
potrafią uciekać
dlaczego więc tylu innych
pomimo nadanej siły
pozostaną przez całe życie
tylko więźniami
szarej rzeczywistości

Bez słów
Zapomniałem napisać
Kocham cię
Dla ciebie
W miłości trwam
Z miłości łkam
Proszę
Kochaj szlochaj mocno tak
Utul serce me
Zaśnijmy razem
W cieniu gwiazd

DOWCIPY
l Hotel, recepcjonista zagaja do nowo przybyłej pary:

– Urlop?
– Tak...
– A dzieci państwo posiadają?
– Posiadają...
– A to tym razem państwo
nie zabrali?
– Nie zabrali...
– Tylko we dwoje? Romantyczny wypad!
– Tak...
– A kto został z dziećmi?
– Żona.
l Autobus z wycieczką
zbliża się do granicy.

DOWCIPY

– Piwo! Siku! – po raz któryś
z rzędu rozweseleni pasażerowie zmuszają kierowcę do zatrzymania.
Po dłuższej chwili, gdy już
z powrotem zajęli miejsca w autokarze, kierowca pyta głośno:
– Czy kogoś wam nie brakuje?
Cisza. Po przekroczeniu granicy do kierowcy podchodzi
mężczyzna i lekko bełkocząc
mówi:
– Nie ma mojej żony...
– No przecież – wścieka się
kierowca – przed odjazdem pytałem, czy kogoś wam nie brakuje!

DOWCIPY
Na to facet: – Ale mnie jej nie
brakuje, tylko mówię, że jej nie ma...
l List

z wakacji:

Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie spokojni i nie
martwcie się o mnie.
P. S. Co to jest epidemia?
l Inżynier, fizyk i matematyk dostali taką samą ilość
siatki ogrodzeniowej oraz polecenie otoczenia nią jak największego obszaru. Inżynier

ogrodził obszar w kształcie kwadratu. Fizyk jako osoba troszkę
bardziej inteligentna otoczył ob-

DOWCIPY

DOWCIPY

szar w kształcie idealnego koła
i stwierdził, iż lepiej się nie da.
Matematyk natomiast postawił
ogrodzenie byle jak, po czym
wszedł do środka i powiedział:
– Jestem na zewnątrz.

płyty i trzy platynowe... co z ciebie za fan, że tego nie wiesz?!
– Ja nie fan, ja ze skarbówki.

l – Jeśli jesteś taka sławna, to czemu zawsze na koncercie sala jest w połowie
pusta?

– Jak pan śmiał w rubryce
„Pozostający na moim utrzymaniu” wpisać „IV RP”?!

– Jaka pusta?! Sprzedaje się
dwa razy więcej biletów niż
miejsc!
– No, ale twoje płyty się nie
sprzedają...
– Jak nie? Mam dwie złote

l – Halo. Czy to Stacja
Krwiodawstwa?

l Urzędniczka
Urzędu
Skarbowego do młodego
przedsiębiorcy:

– Nie. Izba Skarbowa.
– A to przepraszam, pomyłka.
– Nie szkodzi. Dużo się pani
nie pomyliła.
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Porady

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

P r z y d a t n e ko n t a k t y w H o l a n d i i

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e-mail:
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.haga.msz.gov.pl

n Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Informacja telefoniczna
Migranda, zrzeszenie zajmujące
się sprawami migrantów zarobkowych, stworzyło dla tej grupy specjalny system. Wybierając numer tego zrzeszenia, mogą Państwo odsłuchać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne informacje. Można
również skorzystać z opcji bezpośredniego połączenia z inną organizacją, na przykład ze związkami zawodowymi lub ośrodkami informacyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni stracji państwowej, na przykład z Inspekcją SZW lub urzędem podatkowym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gminy
n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

Urząd gminy może udzielić Państwu
pozostałych informacji o usługach
gminnych, dotyczących na przykład wywozu śmieci czy miejsc parkingowych w
Państwa miejscu zamieszkania.
Zapraszamy na stronę internetową
www.rijksoverheid.nl.

Strona internetowa zawiera wiele informacji, kluczowych z punktu widzenia
pracownika:
http://www.inspectieszw.nl/other_lan gu ages/po lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci wych_biur_po_rednictwa_pracy.aspx

KOŚCIOŁY:

Inspekcja zajmuje się nadzorem nad
przestrzeganiem przepisów dotyczących: niewypłacenia bądź zaniżenia wynagrodzenia, BHP, czasu pracy oraz dodatku urlopowego. Aby złożyć skargę w
tym zakresie możesz skorzystać z formularza w języku polskim na stronie internetowej:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy
Działa w ramach ww. Inspekcji. Skargę zgłosić można telefonicznie (0 800
51 51) w języku angielskim lub holenderskim, faxem (070 333 61 61) lub
pocztą (Postbus 820, 3500 AV Utreht)
w języku polskim. Istnieje również możliwość złożenia skargi przez internet w
języku polskim:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii
INFOLINIA.NL to strona, która powstała dzięki współpracy organizacji polonijnych z Policją Haaglanden. Umożliwia
(anonimowe) zgłoszenie wszelkich
uciążliwości, jakich doświadczają Polacy
na holenderskim rynku pracy:
http://www.infolinia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata
2009-2014 (tzw. CAO)
Jest to rozbudowany zbiór przepisów,
który określa obowiązki agencji pracy i
pracownika, zasady dotyczące BHP,
czasu wolnego, emerytur, szkoleń

n Rzymskokatolicka Polska
Misja Katolicka w Groningen
Ks. Józef Okonek SChr
Blankenslaan Oost 2a,7901 BE Hoogeveen
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mobile
+31 634 905 233
e-mail: jokonek@live.nl
FOT. STOCK.XCHNG / HERMAN BRINKMAN

umów, urlopów, zakwaterowania (zasad nakładania kar za naruszenie regulaminu) itp. Koniecznie sprawdź przed
wyjazdem, czy wykonując pracę w Holandii będziesz podlegał postanowieniom tego układu. Przeczytaj go dokładnie - dostępny jest m.in. na stronie:
http://www.abu.nl/publicaties/cao

n ABU
Jest to holenderskie zrzeszenie agencji pracy tymczasowej, które zobowiązały się do przestrzegania układu zbiorowego CAO. Strona dostępna jest w języku niderlandzkim oraz częściowo w innych językach, m.in. w języku polskim:
http://www.abu.nl/pools/informacje-dla-pracownikw-tymczasowych
Przed podjęciem pracy w holenderskiej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność i uzyskać dane o jej działalności.
Możliwość wyszukiwania agencji zarejestrowanej w ABU istnieje pod adresem:
http://www.abu.nl/website/onze-leden

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników
Tymczasowych
Stowarzyszenie
Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU -Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten)
dogląda przestrzegania układu CAO.
W niektórych przypadkach SNCU wszczyna postępowanie przeciwko nieuczciwym agencjom pracy tymczasowej.
Strona dostępna jest w języku polskim, istnieje też możliwość złożenia
skargi
lub
zadania
pytania:
http://www.sncu.nl/pl.

PUNKTY POMOCY

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

n Związki zawodowe
Pracując w Holandii, można rozważyć przynależność do związków zawodowych, które reprezentują Państwa
interesy względem pracodawcy. Poza
tym mogą Państwu odpowiedzieć na
pytania dotyczące zbiorowego układu
pracy (CAO), pomóc wypełnić deklarację podatkową czy poradzić w sprawach prawnych. Celem uzyskania informacji uzupełniających prosimy o
kontakt ze związkami zawodowymi,
na przykład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Konsulat

Ksiądz Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

n Parafia NMP Częstochowskiej
Proboszcz ks. Tadeusz Kozieński
S.Chr.
Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
0318-482728,
kom.
tel.
+31644210293
fax 0318-486272
e-mail: tkozienski@hotmail.com

n Holenderska Izba Handlowa
Tu można sprawdzić, czy holenderska agencja pracy tymczasowej figuruje
w rejestrze przedsiębiorców jako agencja: http://www.kvk.nl/waadi.

n NBBU

n Holenderska Policja

Kolejne holenderskie zrzeszenie
agencji pracy tymczasowej przestrzegających układ CAO. Strona dostępna jest
w języku niderlandzkim. Znajduje się tu
lista zarejestrowanych w tej organizacji
agencji: https://www.nbbu.nl/ledenlijst

W przypadku gdy stałeś się ofiarą lub
świadkiem przestępstwa możesz powiadomić (anonimowo i bezpłatnie) Policję w Holandii (w języku niderlandzkim, angielskim lub niemieckim): Tel:
0800-700

Wydział Konsularny Ambasady RP w
Hadze dysponuje również informacjami
o pracy i życiu w Holandii. W nagłych
przypadkach, na przykład w razie wypadku czy wejścia w konflikt z prawem,
warto zwrócić się o pomoc do Wydziału
Konsularnego. Pracownicy Wydziału
Konsularnego mogą także udzielić
szczegółowych odpowiedzi na pytania
dotyczące podobieństw i rozbieżności
przepisów obowiązujących w Holandii i
w Polsce. Kontakt telefoniczny w języku
polskim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); adres mailowy: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Polska Parafia w Bredzie
ks. Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A
NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: slawekklim@hotmail.com

ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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