
Od ro ku 2013 SVB na sze ro -
ką ska lę po dej mu je wie le
dzia łań ma ją cych na ce lu
unik nię cie wy pła ca nia bez -
praw nych za sił ków ro dzin -
nych oraz in nych świad czeń
spo łecz nych z Ho lan dii.

Już w grud niu prak tycz nie
do każ de go swo je go pe ten ta
urzęd ni cy Ban ku Ubez pie czeń
Spo łecz nych (SVB) roz sy ła li in -
for ma cje o tym, że od no we go
ro ku wzro śnie wy so kość kar nie
dość, że za bez praw ne po bie ra -
nie świad czeń so cjal nych, to na -
wet za nie in for mo wa nie urzę du
o za ist nia łych zmia nach w ży ciu
pry wat nym istot nych dla wy pła -
ca nia świad czeń, co jest obo -
wiąz kiem każ dej oso by po bie ra -
ją cej za sił ki i eme ry tu ry z Ho lan -
dii. A ka ry za za nie cha nie te go
są bar dzo do tkli we, po nie waż
wy no szą na wet dwu krot ność po -
bra ne go za sił ku ro dzin ne go!
W ja ki spo sób SVB bę dzie ba dać
rze czy wi stą sy tu ację pe ten tów?

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Pierw sze kro ki
w Ho lan dii 

We Wrocławiu
naruszono zasady 

Fi na list ki kon kur su
pięk no ści w Ha dze
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Puk puk… kon tro la SVB w do mu



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

SVB za po wie dzia ło na swo jej
stro nie in ter ne to wej, iż jak co ro -
ku roz po czy na wi zy ty do mo we
u swo ich pe ten tów za gra nicz -
nych. Ozna cza to, iż je śli ktoś po -
bie ra świad cze nie z SVB nie jest
wy klu czo ne, że pew ne go dnia
za pu ka do nie go urzęd nik SVB. 

Wi zy ty są prze pro wa dza ne
przez spe cjal nych in spek to rów
do te go wy zna czo nych przez
Bank Ubez pie czeń So cjal nych,
któ rzy po przez od wie dzi ny w do -
mu spraw dza ją czy świad cze nia
są wy pła ca ne dla osób do te go
upraw nio nych i we wła ści wej wy -
so ko ści. Nie są one pla no wa ne
i oso by do któ rych za pu ka in -
spek tor nie zda ją so bie spra wy
z te go, iż bę dą przed mio tem
kon tro li ze stro ny SVB. 

Wie le osób pra cu ją cych w Ho -
lan dii, lecz ma ją cych swo je fak -
tycz ne miej sce za miesz ka nia
w Pol sce, po bie ra na swo je dzie -
ci za si łek ro dzin ny, któ re go wy -
so kość wy no si od 191,65
do 273,78 eu ro na kwar tał
(kwo ta za sił ku jest za leż -
na od wie ku dziec ka). Co wię cej,
oso by któ re w prze szło ści pra co -
wa ły w Ho lan dii, w pew nych sy -
tu acjach ma ją pra wo do po bie -

ra nia eme ry tu ry ho len der skiej
(AOW). Do nich tak że mo że za wi -
tać urzęd nik, mi mo że miesz ka -
ją po za te re nem Ho lan dii. Tak
więc każ da oso ba, któ ra po bie ra
do ta cję na dziec ko lub eme ry tu -
rę ho len der ską mo że już za nie -
dłu go mieć nie spo dzian kę
w swo im do mu w Pol sce.

Urzęd ni cy prze pro wa dza ją cy

kon tro lę za wsze mu szą się wy le -
gi ty mo wać i do pie ro wte dy mo gą
roz po cząć wi zy tę. Spo tka nie
z urzęd ni kiem po le ga na roz mo -
wie z nim na te mat swo jej sy tu -
acji ży cio wej. In spek tor ma za za -
da nie zwe ry fi ko wać, czy za si łek
lub eme ry tu ra są wy pła ca ne
w spo sób pra wi dło wy. Po wi nien
za da wać róż ne py ta nia – w za leż -

no ści, któ re świad cze nie jest po -
bie ra ne. Je śli jest to za si łek ro -
dzin ny, to wte dy urzęd nik spraw -
dza, czy dzie ci fak tycz nie ist nie ją
(po nie waż ja ko urząd z za gra ni cy
nie ma moż li wo ści, by to spraw -
dzić z te re nu Ho lan dii), czy cho -
dzą do szko ły, czy oso ba, któ ra
się opie ku je dziec kiem na le ży cie
wy ko nu je swo je obo wiąz ki. Je śli
na to miast jest po bie ra na eme ry -
tu ra urzęd nik mo że tak że za da -
wać py ta nia na te mat sy tu acji ży -
cio wej i miesz ka nio wej da nej
oso by.

Wi zy ty urzęd ni ków w do mach
zda rza ły się tak że w po przed nich
la tach, mię dzy in ny mi w Pol sce
i prze bie ga ły bez więk szych za -
kłó ceń. Zwy kle spro wa dza ją się
do roz mo wy oraz wy ja śnie nia
ewen tu al nych nie ja sno ści. Dla
osób, któ re ma ją ja kieś wąt pli -
wo ści i py ta nia od no śnie swo ich
świad czeń, są tak że świet ną
oka zją na usły sze nie od po wie dzi
na nie wprost z ust urzęd ni ka,
któ ry zaj mu je się ich spra wą. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Puk puk… kon tro la SVB w do mu

FOT. STOCK. XCHNG / JORGE VICENTE

FOT. STOCK. XCHNG / CHRISTOPHER THIEMET

Je śli masz ja kieś py ta nia lub po trze bu jesz po mo cy w tym
za kre sie pro si my o wy sy ła nie e -ma ili na ad res 

re dak cja@go niec pol ski.pl

Je że li ma ją Pań stwo za miar
prze by wać w Ho lan dii dłu żej
niż czte ry mie sią ce, wów czas
po win ni Pań stwo za mel do -
wać się w swo jej no wej gmi -
nie. Na le ży te go obo wiąz ku
do peł nić w cią gu pierw szych
pię ciu dni po by tu, nie li cząc
dnia przy jaz du. 

A je śli prze by wa ją Pań stwo
w Ho lan dii już czte ry mie sią ce,

pro si my wów czas o nie zwłocz ne
do peł nie nie obo wiąz ku mel dun -
ko we go – do ko nu je się te go
w urzę dzie gmi ny.

Je że li w Ho lan dii to wa rzy szą
Pań stwu part ner ka lub part ner
oraz dzie ci, to rów nież i oni po -
win ni do peł nić obo wiąz ku za -
mel do wa nia się w urzę dzie gmi -
ny. 

Ce lem za mel do wa nia się na -
le ży za brać ze so bą na stę pu ją ce
do ku men ty:

– Waż ny do wód toż sa mo ści
(pasz port lub do wód oso bi sty)
każ dej sta wia ją cej się oso by. 

– Umo wę naj mu lub kup -
na miesz ka nia w Ho lan dii. Je śli
miesz ka ją Pań stwo u ko goś, to
pro si my za brać ze so bą oświad -
cze nie spo rzą dzo ne i pod pi sa ne
przez tę oso bę. 

Pro si my tak że za dbać o ko pię
jej do wo du toż sa mo ści. 

– Ak ty uro dze nia wszyst kich
sta wia ją cych się osób i ewen tu al -

nie ak ty mał żeń stwa (rów nież do -
ty czą ce po przed nich związ ków
mał żeń skich). Wszyst kie do ku -
men ty po win ny być na dru kach
mię dzy na ro do wych lub win ny być
prze tłu ma czo ne przez tłu ma cza
przy się głe go na je den z na stę pu -
ją cych ję zy ków: an giel ski, nie -
miec ki, fran cu ski al bo ni der landz -
ki. Tłu ma cze nia mo gą być do star -
czo ne w póź niej szym ter mi nie.

Za mel do wa nie w urzę dzie
gmi ny jest bez płat ne. Po za mel -
do wa niu się otrzy ma ją Pań stwo
nu mer ewi den cyj no -po dat ko wy
(tzw. ‘Bur ger se rvi ce num mer”
lub ‘So fi num mer” – BSN). Nu -
mer ten bę dzie Pań stwu po -
trzeb ny w wie lu sy tu acjach,
na przy kład w szpi ta lu, w szko le,
w pra cy czy pod czas ubie ga nia
się o świad cze nia spo łecz ne. 

Je śli po sta no wią Pań stwo
opu ścić Ho lan dię, wów czas ma -
ją Pań stwo obo wią zek wy mel do -
wa nia się z gmi ny. A je śli cho dzi
tyl ko o prze pro wadz kę w ob rę -
bie Ho lan dii, to na le ży zmia nę
miej sca za miesz ka nia zgło sić
w swo jej no wej gmi nie.

ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO SPRAW

SOCJALNYCH I ZATRUDNIENIA

Pierw sze kro ki w Ho lan dii 
– za mel do wa nie w gmi nie

FOT. STOCK. XCHNG / PHILLIP BRAMBLE

FOT. STOCK. XCHNG / JAN STASTNY
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We Wro cła wiu do szło do zła -
ma nia za sad i war to ści aka -
de mic kich oraz pra wa – po -
wie dział w wy wia dzie dla PAP
prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
Rek to rów Aka de mic kich
Szkół Pol skich prof. Wie sław
Ba nyś, od no sząc się do za -
kłó ce nia przez na ro dow ców
wy kła du prof. Zyg mun ta
Bau ma na. 

PAP: Mno żą się przy pad ki za -
kłó ca nia wy kła dów osób, któ -
re – zda niem nie któ -
rych – przed sta wia ją mniej
lub bar dziej kon tro wer syj ne
po glą dy. Czy uczel nia jest do -
brym miej scem do or ga ni za -
cji ta kich spo tkań?

PROF. WIE SŁAW BA NYŚ: Uni -
wer sy te ty od za wsze by ły prze -
strze nią otwar tej i wol nej dys ku -
sji na naj bar dziej trud ne i kon tro -
wer syj ne te ma ty. Mu si my chro -
nić uni wer sy te ty, aby ta ki mi in -
sty tu cja mi na dal po zo sta ły, nie -
za leż nie od te go, że ist nie je ry zy -
ko, iż cza sa mi ja kaś gru pa bę -
dzie chcia ła za kłó cić po rzą dek
czy wy mu sić od wo ła nie wy kła -
du, ale nie ustę puj my.

W oświad cze niu KRASP
z mar ca te go ro ku, wy da nym
w związ ku z zaj ścia mi pod czas
wy kła du prof. Mag da le ny Śro dy
oraz in nych zda rzeń te go ty pu,
przy po mi na li śmy, że uni wer sy tet
jest na tu ral ną prze strze nią
do dys ku sji i ście ra nia się róż -
nych po glą dów. W kon se kwen cji
wszy scy, któ rzy w uni wer sy te cie
chcą pre zen to wać swo je po glą -
dy, mu szą prze strze gać war to ści
aka de mic kich, za sad i norm
dys kur su aka de mic kie go.

Za sa dy te go dys kur su są kla -

row ne: sza cu nek i to le ran cja dla
in nej oso by i dla jej po glą dów,
ale są tak że gra ni ce na szej to le -
ran cji dla za cho wań nie aka de -
mic kich. Na przy kład, je śli ktoś
przy cho dzi na uni wer sy tet, że by
de mon stro wać po glą dy nie zgod -
ne z pra wem, eks tre mi stycz ne,
fun da men ta lizm, kse no fo bię
lub ide olo gię ra si stow ską czy fa -
szy stow ską itp. i za kłó ca po rzą -
dek pu blicz ny, to mu si po nieść
kon se kwen cje za swo je za cho -
wa nie.

PAP: Gdzie prze bie ga ta
gra ni ca aka de mic kiej to le ran -
cji?

W. B.: Prze kro czo no ją we
Wro cła wiu pod czas wy kła du
prof. Zyg mun ta Bau ma na. Nie -
za leż nie od oce ny ży cio ry su pro -
fe so ra, a prze cież i o nim moż -
na by ło po dy sku to wać, za cho wa -
nie gru py za kłó ca ją cej wy kład
by ło nie do za ak cep to wa nia. Ta
gru pa naj wy raź niej przy szła
w zu peł nie in nym ce lu. Ogól ne
ra my dys kur su aka de mic kie go,
czy li m. in. po sza no wa nie god no -
ści czło wie ka, któ ry wy gła sza in -
ne po glą dy niż na sze, mu szą być
za cho wa ne. Ina czej uni wer sy te -
ty prze sta ły by być uni wer sy te ta -
mi.

Uni wer sy tet jest po to, by
w nim dys ku to wa no na każ dy te -
mat, ale je śli na ru sza się war to -
ści aka de mic kie, to po dob nie
jak w przy pad ku ła ma nia pra wa,
mu si być od po wied nia sank cja.

PAP: Jak w oce nie pa -
na pro fe so ra za cho wa ły się
wła dze Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go?

W. B.: Wła dze uni wer sy te tu
za re ago wa ły od po wied nio do sy -

tu acji, w po ro zu mie niu z pa nem
pre zy den tem Wro cła wia i służ -
ba mi od po wie dzial ny mi za utrzy -
ma nie po rząd ku pu blicz ne go.

Mu si my chro nić war to ści uni -
wer sy tec kie, a ta kie gru py jak ta
we Wro cła wiu, któ re za cho wu ją
się w ta ki spo sób, trze ba po pro -
stu wy pra szać z uni wer sy te tu,
tak że w po ro zu mie niu z po li cją,
je śli bę dzie ta ka po trze ba. Te go
ty pu in ter wen cje są zwy kle po -
prze dza ne roz mo wa mi, a służ by
od po wie dzial ne za utrzy ma nie
po rząd ku pu blicz ne go nie wkra -
cza ją od ra zu.

PAP: Sły szy się od pew ne go
cza su, że uczel nie prze cho -
dzą kry zys, a te in cy den -
ty – zda niem nie któ -
rych – mia ły by to po twier -
dzać.

W. B.: Nie jest to wca le ob jaw
kry zy su uni wer sy te tu. Prze ciw -
nie. To, że róż ne oso by przy cho -
dzą na uni wer sy tet, pre zen to wać
swo je róż no rod ne po glą dy, dys -
ku to wać, jest re ali za cją mi sji
uni wer sy te tu.

Spo tka nie z prof. Bau ma nem
sta no wi ło do brą oka zję, by za -
dać mu każ de moż li we py ta nie,
za miast pa ra li żo wać wy kład
i dzia łal ność uni wer sy te tu.

Nie wi dzę tu żad ne go kry zy su
uni wer sy te tu, je śli ma my ja kiś
kry zys, to nie w uni wer sy te tach,
tyl ko na ze wnątrz uni wer sy te -
tów. Na sze war to ści i za sa dy dys -
kur su aka de mic kie go są ja sne,
a to, że cza sa mi są ła ma ne, to
prze cież nie jest wi na sa mych
war to ści i za sad tyl ko tych, któ -
rzy je ła mią. W od nie sie niu
do ta kich osób, po dob nie jak
wte dy, kie dy ła mią pra wo, na le -
ży wy cią gać sto sow ne kon se -
kwen cje.

PAP: Czy uczel nie po win ny
wy pra co wać ja kąś pro ce du rę
po stę po wa nia dla ta kich zda -
rzeń?

W. B.: Każ da uczel nia ma ta -
ką pro ce du rę. Dys po nu je ochro -
ną lub stra żą aka de mic ką, któ ra
ma pa no wać nad po rząd kiem.
Mo że się jed nak zda rzyć, że służ -
by aka de mic kie nie są w sta nie
po do łać ta kim sy tu acjom, jak
np. we Wro cła wiu. Ochro na jest
od po wie dzial na za za cho wa nie
po rząd ku w nor mal nej, stan dar -
do wej sy tu acji.

PAP: Zda rze nia we Wro cła -
wiu od bie ga ły od nor mal nej
sy tu acji.

W. B.: Tak. W ta kiej sy tu acji
trze ba we zwać służ by od po wie -

dzial ne za utrzy ma nie po rząd ku
pu blicz ne go. Mu si my też pa mię -
tać, że na szym obo wiąz kiem
jest za pew nie nie bez pie czeń -
stwa wszyst kim, któ rzy uczest ni -
czą w spo tka niu czy wy kła dzie
aka de mic kim.

PAP: Przy ta kich oka zjach
po ja wia ją się opi nie, że ta kie
in ter wen cje mo gą sta no wić
na ru sze nie au to no mii uczel -
ni.

W. B.: To wła śnie au to no mia
uczel ni po wo du je, że rek tor mo -
że we zwać służ by od po wie dzial -
ne za utrzy ma nie po rząd ku pu -
blicz ne go, je śli jest ta ka ko niecz -
ność. Rek tor prze cież nie mo że
to le ro wać te go ty pu za cho wań
i mu si za pew nić bez pie czeń stwo
wszyst kim na te re nie uczel ni.

PAP: Te in cy den ty się na si -
la ją w ostat nim cza sie.

W. B.: Mam rów nież ta kie
wra że nie, ale to, co się zda rzy ło
we Wro cła wiu, jest tyl ko po -
wierzch nią rze czy, mu si my się -
gnąć do przy czyn. Za pew ne jest
ich wie le. Bez wąt pie nia po win -
ni śmy spró bo wać zdia gno zo wać
me cha ni zmy po wo du ją ce na si -
la nie się te go ty pu tren dów,
w wy ni ku któ rych ma my do czy -
nie nia z ta ki mi za cho wa nia mi.

Po win ni śmy rów nież le piej
edu ko wać już od naj młod szych
lat na te mat wie lo kul tu ro wo ści,
to le ran cji, po sza no wa nia i ak -
cep ta cji in no ści. Rów no cze śnie
mu si my dbać o kształ to wa nie
po sta wy otwar to ści dla róż nic,
ist nie ją cych we współ cze snej
zło żo nej rze czy wi sto ści. Po win ni -
śmy le czyć przy czy ny cho ro by,
a nie tyl ko jej ob ja wy. Nie za leż -
nie jed nak od przy czyn, nie mo -
że być przy zwo le nia ni ko go
na ta kie za cho wa nia. Po win ny
one być sta now czo po tę pia ne
przez wszyst kich, a zwłasz cza
eli ty po li tycz ne.

We Wro cła wiu do szło do zła -
ma nia za sad i war to ści aka de -
mic kich oraz pra wa. Dla te go
ape lu ję do elit po li tycz nych ze
wszyst kich opcji, by mó wi ły sta -
now czo jed nym gło sem „stop”
ta kim za cho wa niom. I nie cho -
dzi o to, czy ma to zwią zek z le -
wą, czy pra wą stro ną sce ny po li -
tycz nej. Każ dy eks tre mizm po wi -
nien być przez nas wszyst kich
po tę pia ny – przez eli ty po li tycz -
ne, eli ty in te lek tu al ne, au to ry te -
ty, me dia, etc.

PAP: Czy wcze śniej też do -
cho dzi ło do ta kich in cy den -
tów na pol skich uczel niach,
czy też obec nie sta ły się bar -
dziej otwar te na roz ma ite po -
glą dy?

W. B.: Chy ba jed no i dru -
gie. Uni wer sy te ty to już nie
przy sło wio we wie że z ko ści
sło nio wej, są otwar te na sze -
ro ko ro zu mia ne oto cze nie uni -
wer sy te tu. By ło by bar dzo źle,
gdy by chcia no w uni wer sy te -
cie ogra ni czać róż no rod ność,
plu ra lizm po glą dów, wte dy
moż na by ło by mó wić o kry zy -
sie uni wer sy te tów. Stąd mój
go rą cy apel do nas wszyst -
kich, a zwłasz cza po li ty ków:
chroń my uni wer sy te ty, niech
po zo sta ną miej scem otwar tej
dys ku sji.

ROZMAWIAŁA

KATARZYNA PIOTROWIAK (PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Banyś: we Wrocławiu naruszono
zasady i wartości akademickie 

FOT. STOCK. XCHNG / EVA SCHUSTER

FOT. STOCK. XCHNG / LUCIANOTB

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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Uczest nicz ki kon kur su od by ły
lek cję tań ca – ba cha ty. Dla cze -
go wła śnie ta ki ta niec? Zwy cięż -
czy ni kon kur su Miss Po land in
Be ne lux 2013 w na gro dę bę dzie
re pre zen to wać Pol skę pod czas
wy bo rów Miss Mul ti ver se na Do -
mi ni ka nie. A ta niec o ta jem ni -
czej na zwie „ba cha ta” po cho dzi
wła śnie stam tąd.

Ko lej na atrak cją był tre ning
bok su – wspa nia le uczy dys cy -
pli ny i ko or dy na cji ru chów oraz
wo li wal ki. Oczy wi ście przy tym
wszyst kim fi na list ki nie za po mi -
na ły o do brej za ba wie.

Na ko niec mia ło miej sce wiel -
kie przy mie rza nie su kien na ga -
lę, któ ra od bę dzie się 15 wrze -
śnia 2013 ro ku w re stau ra cji
Kle in Za ko pa ne (Gies be ek).

Bi le ty są już do stęp ne u or ga -
ni za to ra i kosz tu ją: 20 eu ro zwy -
kły bi let (po je dyn czy). Ilość bi le -
tów jest ogra ni czo na. W ce nie bi -
le tu jest je dy nie wej ście na im -
pre zę. Wszel kie prze ką ski i na -
po je są do dat ko wo płat ne. 

Obo wią zu je dres sco de: strój
wie czo ro wy.

ŹRÓ DŁO: 

IN FOR MA CJE OR GA NI ZA TO RA

WWW.MIS SPO LAND.NL

FOT. NED PRESS. NL

Fi na list ki kon kur su pięk no ści z wi zy tą w Ha dze
W nie dzie lę, 30 czerw ca, fi na list ki kon kur su Miss Po land in Be ne lux od wie dzi ły Ha gę,
gdzie uda ły się z wi zy tą do spon so rów wy da rze nia oraz spo tka ły się z lo kal ną pra są. By -
ła to pierw sza oka zja, aby za po znać się z kan dy dat ka mi do ty tu łu kró lo wej pięk no ści.
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l Or der Pic ker w Wa al -
wijk. Obo wiąz ki: przy go to wa -
nie i zbie ra nie za mó wień, pra -
ca z sys te mem vo ice pic king.
Wy ma ga nia: dys po zy cyj ność
do pra cy na min 6 mie się cy,
ko mu ni ka tyw na zna jo mość j.
an giel skie go bądź ho len der -
skie go. Za dzwoń: Ven ray+ 31
478529977, Den Ha ag+31
703633927, Am ste lve en+31
204701513, Til burg+31
886886350, CV:Jobs@ot to -
work for ce.eu

l Pra cow nik pro duk cji
w Del fzijl. Obo wiąz ki: pa ko -
wa nie per fum, wy ci na nie ko -
dów kre sko wych z opa ko wań.
Wy ma ga nia: zdol no ści ma nu -
al ne, dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, do bra zna -
jo mość j. an giel skie go lub ho -
len der skie go. Za dzwoń: Ven -
ray+ 31 478529977, Den Ha -
ag+31 703633927, Am ste lve -
en+31 204701513, Til -
burg+31 886886350,
CV:Jobs@ot to work for ce.eu

l As si stent be he er der
van een gro te wo on lo ca tie
(>150 per so nen) No ord Hol -
land. In deze func tie zorg je er
sa men met de ho ofd be he er -
der vo or dat het com plex en
omlig gen de ter re in ne tjes is.
De da ge lijk se ta ken be sta an

uit: Con tact heb ben met de be -
wo ners. Scho on ma ken pu blie -
ke ru im tes. On der ho ud tu in.
Wij vra gen: Be he er sing van Po -
ols en Ne der lands. Je wilt wo -
nen op de te be he ren lo ca tie.
Kan met men sen omga an. Het
eni ge tech ni sche ken nis. Heb
je in te res se in deze va ca tu re
stu ur dan je CV aan: jwm@nl -
-jobs.com

l Spa wacz świa tło wo -
dów. Do róż nych pro jek tów
FTTH, po szu ku je my oso by z do -
świad cze niem w spa wa niu
włók na szkla ne go, do świad -
cze niem w mon ta żu AP/ CP,
spa wa niu DP oraz ob słu dze re -
flek to me tra. Wy ma ga nia: pra -
wo jaz dy kat. B; do świad cze nie
w po mia rach z OTDR (cer ty fi -
kat), spa wa nie włók na szkla -
ne go (cer ty fi kat), VCA; j. ang.
lub hol. w stop niu ko mu ni ka -
tyw nym; cv i kon takt: an -
na@valk -uit zend bu re au.nl.
Oso by tyl ko miesz ka ją ce w Ho -
lan dii.

l Spa wacz. Valk Uit zend -
bu re au po szu ku je 2 spa wa czy.
Ofer ta tyl ko dla osób z Ho lan -
dii. Wy ma ga nia: zna jo mość ję -
zy ka ko mu ni ka tyw na (ang. lub
hol.), wła sny trans port. Pra ca
we Fry zji. CV: an na@valk -uit -
zend bu re au.nl

PRACA

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 Skle py: SO SNA POL SKI
SKLEP w LE IDEN Z A P R A S
Z A M Y!!! NO WE GO DZI NY
OTWAR CIA NA SZE GO POL SKIE -
GO SKLE PU SO SNA w LE IDEN:
10.00 – 20.00 od wtor ku do so -
bo ty, 12.00 – 20.00 w po nie -
dzia łek i w nie dzie lę. U nas znaj -
dziesz pro duk ty bez któ rych nie
mo żesz się obejść ży jąc w Ho -
lan dii:) POL SKIE PIE CZY WO:
chleb, chał ka, pącz ki, droż -
dżów ki., PYSZ NE POL SKIE SER -
NI KI, MA KOW CE... POL SKI NA -
BIAŁ: ma sło, se ry, śmie ta na...
POL SKIE SŁO DY CZE: Pta sie
Mlecz ko, Mi chał ki... POL SKIE
NA PO JE, POL SKIE PRO DUK TY
DLA DZIE CI, POL SKIE GA ZE TY,
I wie le, wie le in nych pol skich
pro duk tów. Z A P R A S Z A M
Y!!! TRA FISZ NA PEW NO: Lam -
mer markt 102 w Le iden (du ży
par king) tel: 616 808  133.
Z NA MI KAŻ DE GO DNIA TYL KO
PO POL SKU... Do łacz do nas
na Fa ce bo ok �

l Usłu gi – in ne: Zwra cam
się z ogrom ną proś bą o po moc
w zbiór ce pie nię dzy na re ha bi li -
ta cje Ka mi la. 14.08.2011r Ka -
mil miał bar dzo cięż ki wy pa dek
sa mo cho do wy w któ rym do znał
cięż kich ura zów. Le ka rze da wa -
li mu 5 % na prze ży cie, ale On
mi mo tych wszyst kich ob ra żeń
się nie pod dał i ku zdzi wie niu le -
ka rzy po ok 3 tyg. by cia
w śpiącz ce far ma ko lo gicz nej
wy bu dził się, a je go or ga nizm
za czął wra cać do nor mal no ści.
Ka mil do znał ura zu krę go słu pa
na po zio mie TH3/TH4 obec nie
po ru sza się na wóz ku. Jest spa -
ra li żo wa ny od pa sa w dół.
Rdzeń krę go wy nie jest prze -
rwa ny ma tyl ko ma łą plam kę.
Ka mil mi mo pa ra li żu ma czu cie
(nor mal ne) oraz za cho wa ne po -
trze by fi zjo lo gicz ne. Dwa ty go -
dnie te mu zro bił sze reg spe cja -
li stycz nych ba dań by spraw dzić
z le ka rza mi ja ki po ziom jest
uszko dze nia. Ba da nia wy szły
bar dzo obie cu ją co!!! Ka mil ma
moż li wość po wro tu do zdro wia
i spraw no ści fi zycz nej je śli pod -
da się spe cja li stycz nym re ha bi -
li ta cją. Jest to du ża szan sa w je -
go ży ciu!!! Nie ste ty re ha bi li ta cje
w kli ni ce AK SON Wro cław to
koszt rzę du 6500zł za mie siąc.
Ka mil po trze bu je oko ło 2 lat
ćwi czeń!!! Jest to ol brzy mia su -
ma. Nie stać nas na to by Ka mil

mógł ćwi czyć re gu lar nie w kli ni -
ce dla te go też pro si my wszyst -
kich o Po moc. Każ dy gest się li -
czy!!! W ty tu le prze le wu pro szę
pa mię tać by za zna czyć DA RO -
WI ZNA KA MIL SO KOL. Bar dzo
Moc no dzię ku je i ser decz nie po -
zdra wiam. „AXIS” STO WA RZY -
SZE NIE PO MO CY DLA CHO -
RYCH PO URA ZIE RDZE NIA
KRĘ GO WE GO, OR GA NI ZA CJA
PO ŻYT KU PU BLICZ NE GO, In ter -
net: www.ak so na xis.org.pl,
KRS: 0000070747, RE -
GON:930102396, ul. Bie ru tow -
ska 23, 51-317 Wro cław,
tel/fax +48-71-799-8970, BIG
BANK S.A. MIL LEN NIUM, Kod
BIC/SWIFT Bank; BIGB PLPW,
Nu mer IBAN: PL 95 1160 2202
0000 0000 1622 3120, Ty tuł
prze le wu: DA RO WI ZNA KA MIL
SO KOL. STO WA RZY SZE NIE PO -
MO CY DLA CHO RYCH PO URA -
ZIE RDZE NIA KRĘ GO WE GO
„AXIS”. Jest to or ga ni za cja non -
-pro fit, dzia ła ją ca pod pa tro na -
tem Świa to wej Fe de ra cji Chi rur -
gów Krę go słu pa,. Wię cej
na stro nie in ter ne to wej
www.ak so na xis.org.pl

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 Sprze dam – róż ne: CY -
FRO WY POL SAT LUB NC+! TYL -
KO U NAS ZA MO WISZ ON LI NE!
DE KO DE RY I DO STA WA GRA -
TIS! WI TA MY W POL SKA TV!
U nas za mo wisz te le wi zję Cy fro -
we go Pol sa tu lub NC+ bez wy -
cho dze nia z do mu. Za mów
i ocze kuj na ku rie ra z two ja te le -
wi zja Jak za mó wić? Po pro stu
wejdź na stro ne www.pol -
skatv.nl i za mów! Z pa kie tem
przy cho dzi rów nież in struk cja
mon ta żu, dzię ki te mu klient
jest w sta nie sam za mon to wać
te le wi zję, bez po trze by po trze by
po no sze nia do dat ko wych kosz -
tów. Jed no cze śnie je śli klient
chce mo że my wy słać mon te ra.
Po zdra wia my POL SKA TV. PRA -
CU JE MY 7-DNI W TY GO DNIU
OD 8-22. Tel:+31626244625;
www.pol skatv.nl, E -ma il:
sklep@pol skatv.nl; Sky pe: Pol -
skaTv

OGŁOSZENIA DROBNE
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Cho ciaż aż 82 proc. ba da -
nych uwa ża, że w Pol sce war -
to się uczyć i zdo by wać wy -
kształ ce nie, to przez ostat -
nich sześć lat od se tek re -
spon den tów, któ rzy po da ją
to stwier dze nie w wąt pli wość
wzrósł z 5 do 16 proc.- wy ni -
ka z opu bli ko wa ne go w śro dę
ra por tu CBOS. 

Jak po ka zu ją wy ni ki son da żu
„Wy kształ ce nie ma zna cze nie”,
82 proc. re spon den tów jest zda -
nia, że obec nie w Pol sce war to
się uczyć i zdo by wać wy kształ ce -
nie. Wia ra w to, że kształ ce nie
się ma sens, jest nie mal po -
wszech na wśród miesz kań ców
naj więk szych miast, osób z wyż -
szym wy kształ ce niem oraz ba -
da nych do brze sy tu owa nych.

„Mi mo że opi nia o ce lo wo ści
kształ ce nia się zde cy do wa nie
do mi nu je, wy ra ża na jest rza dziej
niż w ostat nich la tach” – za zna -
czo no w prze sła nym PAP ra por -
cie CBOS. Jesz cze w 2004
i w 2007 r. aż 93 proc. an kie to -
wa nych zga dza ło się ze stwier -
dze niem, że war to się uczyć
i zdo by wać wy kształ ce nie, po -
tem jed nak za czę ła się po więk -
szać gru pa osób po da ją cych tę
opi nię w wąt pli wość. W 2007 r.

za le d wie 5 proc. ba da nych uwa -
ża ło, że nie war to się uczyć i zdo -
by wać wy kształ ce nie, a w 2013
r. od po wiedź ta ką po da je aż 16
proc. an kie to wa nych.

Cho ciaż w dal szym cią gu
więk szość re spon den tów zga -
dza się ze stwier dze niem, iż lu -
dziom wy kształ co nym ła twiej
jest zro bić ka rie rę (80 proc. ba -
da nych), unik nąć bie dy i zu bo że -

nia (64 proc.) oraz bez ro bo cia
(57 proc.), opi nie ta kie wy ra ża ne
są obec nie rza dziej niż je de na -
ście lat te mu (od po wied nio:
mniej o 12, 19 punk tów i 23
punk ty).

W spo łecz nej oce nie for mal -
ne wy kształ ce nie jest istot -
ną – choć nie naj waż niej szą de -
ter mi nan tą po wo dze nia na ryn -
ku pra cy. An kie to wa ni po pro sze -

ni o za zna cze nie dwóch naj waż -
niej szych czyn ni ków, któ ry ma ją
wpływ na suk ces za wo do wy, naj -
czę ściej wy mie nia li „wie dzę oraz
umie jęt no ści” (45 proc.). Do pie -
ro na dru gim miej scu zna la zły
się od po wie dzi: „wy kształ ce nie”
oraz „so lid na, rze tel na pra ca”
(po 32 proc. ba da nych). Nie co
mniej szy od se tek re spon den tów
(28 proc.) suk ces za wo do wy wią -

że ze zna jo mo ścia mi czy pro tek -
cją.

Po gląd, że wy kształ ce nie ma
naj więk szy wpływ na suk ces za -
wo do wy, czę ściej wy ra ża ją ko -
bie ty, an kie to wa ni nie ma ją cy
wyż sze go wy kształ ce nia (szcze -
gól nie z wy kształ ce niem za sad -
ni czym za wo do wym), ba da ni re -
la tyw nie mło dzi, a tak że naj star -
si, miesz kań cy wsi i mniej szych

ośrod ków miej skich, re spon den -
ci o nie zde fi nio wa nych po glą -
dach po li tycz nych oraz re gu lar -
nie prak ty ku ją cy re li gij nie
(uczest ni czą cy w prak ty kach re -
li gij nych raz w ty go dniu).

Ja kie go wy kształ ce nia pra -
gnę li by re spon den ci dla swo ich
dzie ci (nie za leż nie od te go, czy je
po sia da ją)?

Ok. 3/4 ba da nych za do wo li ło -
by się wyż szym (ma gi ster skim,
in ży nier skim lub li cen cjac kim)
wy kształ ce niem dzie ci, a po ni żej
10 proc. an kie to wa nych chcia ło -
by, że by cór ka lub syn zro bi li co
naj mniej dok to rat. Cho ciaż
w cią gu ostat nich dwu dzie stu lat
zmniej szy ła się gru pa osób, któ -
rych naj bar dziej cie szy ło by wy -
kształ ce nie śred nie za wo do we
dzie ci (na przy kła dzie sy nów:
z 23 proc. w 1993 r. do 9 proc.
w 2013 r.), to od ba da nia
w 2009 r. licz ba ta znów za czę ła
ro snąć (pod sko czy ła z 4 proc.
do 9 proc.).

Ba da nie „Ak tu al ne pro ble my
i wy da rze nia” prze pro wa dzo no
w dniach 6–12 czerw ca 2013
ro ku na re pre zen ta tyw nej pró bie
lo so wej 1010 do ro słych miesz -
kań ców Pol ski.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

CBOS: wy kształ ce nie co raz mniej po żą da ne

FOT. STOCK. XCHNG / BSCHWEHN
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Prze pro wa dzo na w 2009 ro -
ku kon tro la w Wyż szej Szko le
Ho te lar stwa i Ga stro no mii
w Po zna niu nie wy ka za ła
więk szych nie pra wi dło wo ści
w dzia łal no ści uczel ni – po -
dał w czwar tek re sort na uki.
Rek tor i pro rek tor uczel ni są
po dej rza ni o po świad cza nie
nie praw dy w do ku men tach. 

We dług Pro ku ra tu ry Ape la cyj -
nej w Po zna niu, stu den ci uczel ni
mie li za pie nią dze otrzy my wać
oce ny z eg za mi nów, do któ rych
nie przy stę po wa li. Śledz two w tej
spra wie trwa od czte rech lat.

Rek tor i pro rek tor szko ły zo -
sta li za wie sze ni w peł nie niu swo -
ich funk cji. Gro zi im na wet
ośmio let nie wię zie nie.

Jak po in for mo wał w czwar tek
PAP rzecz nik Mi ni ster stwa Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go Ka -
mil Mel cer, mi ni ster stwo wy stą -
pi ło do za ło ży cie la szko ły
o wska za nie oso by, któ ra bę dzie
re ali zo wa ła kom pe ten cje rek to -
ra w okre sie za wie sze nia władz
uczel ni.

„Cho dzi np. o pod pi sy wa nie

dy plo mów. Dzia ła nie ta kie jest
nie zbęd ne dla za pew nie nia cią -
gło ści dzia ła nia uczel ni, w tym
za bez pie cze nia sy tu acji jej stu -
den tów i pra cow ni ków” – po dał.

Jak po in for mo wał, kon tro la
MNiSW w szko le mia ła miej sce
w 2009 ro ku. Zo sta ła prze pro -
wa dzo na w związ ku z na pły wa ją -
cy mi do re sor tu sy gna ła mi
o moż li wych nie pra wi dło wo -
ściach w dzia łal no ści uczel ni.

„Nie wy ka za ła ona istot nych
uchy bień w za kre sie zgod no ści
dzia ła nia uczel ni z prze pi sa mi
pra wa. W za kre sie kon tro li nie
stwier dzo no po dej rzeń o za cho -
wa nia ko rup cyj ne” – po dał
rzecz nik.

Mi ni ster stwo mo ni to ru je prze -
bieg śledz twa i za pew nia, że
„pra wa stu den tów i pra cow ni -
ków są za bez pie czo ne zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
do ty czą cy mi funk cjo no wa nia
uczel ni nie pu blicz nych”.

Oso by, któ rym po sta wio no za -
rzu ty nie przy zna ją się do wi ny.
Pro ku ra tu ra za bez pie czy ła
w szko le m. in. kar ty eg za mi na -
cyj ne, pro to ko ły z eg za mi nów, in -
dek sy, do ku men ta cję księ go wą.

Prze słu cha no po nad ty siąc
osób, w tym stu den tów i pra cow -
ni ków szko ły.

Pro ku ra tu ra nie chce po dać,
jak dłu go miał trwać pro ce der
i ile osób mo gło w nim uczest ni -
czyć. Po dej rza ni usły sze li w su -
mie oko ło 120 za rzu tów.

„Stu den ci nie zda wa li eg za mi -
nów, ale otrzy my wa li wpi sy
do in dek su z eg za mi nów czy za -
li czeń. Pro ce der był sto so wa ny
na dość du żą ska lę. Każ dy po -

sta wio ny po dej rza nym za rzut
mo że obej mo wać je den lub kil -
ka eg za mi nów rze ko mo zda wa -
nych przez stu den ta” – po wie -
dzia ła w czwar tek PAP pro ku ra -
tor Han na Grzesz czyk z Pro ku ra -
tu ry Ape la cyj nej w Po zna niu,
któ ra pro wa dzi śledz two.

Jak wy ja śni ła, w po znań skiej
uczel ni pierw sze po dej ście
do eg za mi nu czy za li cze nia by ło
nie od płat ne. Eg za min po praw -
ko wy kosz to wał stu den ta 120

zło tych a eg za min ko mi syj -
ny – 250 zło tych.

„Stu den ci, któ rzy nie mo gli
lub nie chcie li zda wać eg za mi nu
wpła ca li do ka sy szko ły 250 zło -
tych jak za eg za min ko mi syj ny
i otrzy my wa li wpis bez po trze by
zda wa nia cze go kol wiek. By ły sy -
tu acje, gdy stu dent zda wał
za pierw szym po dej ściem a w je -
go do ku men tach jest pro to kół
eg za mi nu ko mi syj ne go z te go
przed mio tu” – po da ła.

Pro rek tor uczel ni usły sza ła bli -
sko 70 za rzu tów. Rek to ro wi po -
sta wio no bli sko 50 za rzu tów, za -
rzu co no mu tak że oszu stwo.
Miał po bie rać od stu den tów za -
wy żo ne opła ty za wy da wa nie do -
ku men tów z prze bie gu stu diów.

Wo bec rek to ra i pro rek tor pro -
ku ra tu ra za sto so wa ła, po za za -
wie sze niem ich w peł nio nych
obo wiąz kach, tak że po rę cze nia
ma jąt ko we i za kaz opusz cza nia
kra ju.

Rzecz nik szko ły Mi ko łaj Ja ku -
bow ski in for mo wał we wto rek,
że wy da ne przez pro ku ra tu rę po -
sta no wie nia o przed sta wie niu
za rzu tów i za sto so wa niu środ ka
za po bie gaw cze go zo sta ną za -
skar żo ne, zaś sta wia ne wła -
dzom uczel ni za rzu ty są „bez -
pod staw ne i nie uza sad nio ne”.
W czwar tek nie chciał sze rzej ko -
men to wać spra wy.

Pro ku ra tu ra nie wy klu cza po -
sta wie nia po dej rza nym ko lej -
nych za rzu tów, jak rów nież sta -
wia nia za rzu tów in nym oso bom.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Resort nauki: kontrola w poznańskiej
uczelni nie wykazała nieprawidłowości

FOT. STOCK. XCHNG / JA SON MOR RI SON
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Bez dom ny, któ ry za słabł
w cen trum War sza wy cze kał
na po moc 30 mi nut. Biz nes -
men w ana lo gicz nej sy tu -
acji – 58 se kund. Nie bez -
piecz nie ła two ety kie tu je my
lu dzi, kie ru jąc się tyl ko wy -
glą dem – wy ka zał eks pe ry -
ment so cjo lo gów z Pe da go -
gium Wyż szej Szko ły Na uk
Spo łecz nych w War sza wie. 

Ten sam ak tor wcie lił się pod -
czas eks pe ry men tu w dwie ro le:
tram pa w brud nym ubra niu i biz -
nes me na z tecz ką. W obu wcie -
le niach ode grał iden tycz ną sce -
nę: męż czy zna le ży na chod ni ku
w ru chli wym punk cie w cen trum
War sza wy. Re ak cje prze chod -
niów na te dwie sy tu acje by ły zu -
peł nie róż ne. Bez dom ne go mi ja -
ły obo jęt nie dzie siąt ki prze chod -
niów. Do biz nes me na kil ka osób
po de szło po nie ca łej mi nu cie.
Stu den ci i wy kła dow cy za re je -
stro wa li re ak cje war sza wia ków
na fil mie.

Zda niem rek to ra Pe da go -
gium WSNS prof. Mar ka Ko nop -
czyń skie go nie świa do mi uczest -
ni cy eks pe ry men tu po ka za li jak

dzia ła per cep cja fi zjo no micz na.
„Po le ga ona na zu bo żo nym, jed -
no wy mia ro wym oglą dzie rze czy -
wi sto ści w opar ciu o przy ję te ko -
dy kul tu ro we i so cja li za cyj ne.

Jest ona cha rak te ry stycz na np.
dla ma łych dzie ci: opie ra ją one
swój sto su nek do świa ta na po -
strze ga niu pod sta wo wych ko -
dów kul tu ro wych, np. brud -

ny – zły, brzyd ki – groź ny,
uśmiech nię ty – przy ja zny” – wy -
ja śnia ba dacz.

Na tej za sa dzie wła śnie po -
wsta je po wszech ne wśród nas

sko ja rze nie, że je śli czło wiek
w brud nym ubra niu le ży na uli cy,
to praw do po dob nie zna lazł się
tam z wła snej wo li i za pew ne
jest pod wpły wem al ko ho lu, co
mo że uczy nić go agre syw nym.

Prze ci wień stwem ta kie go po -
strze ga nia rze czy wi sto ści jest
per cep cja al lo cen trycz na, cha -
rak te ry stycz na dla osób o wyż -
szym po zio mie świa do mo ści.
„Im wyż szy po ziom roz wo ju kul -
tu ry – za rów no jed nost ki, jak
i spo łe czeń stwa, tym wyż szy sto -
pień po strze ga nia al lo cen trycz -
ne go. Ce chu je je em pa tia,
współ czu cie, od po wie dzial ność,
so li dar ność i chęć po ma ga nia
in nym bez wzglę du na ce chy po -
wierz chow ne, ste reo ty po we
i oko licz no ści” – tłu ma czy prof.
Ko nop czyń ski.

We dług nie go do świad cze nie
po ka za ło, że pol skie mu spo łe -
czeń stwu brak te go ro dza ju
oglą du rze czy wi sto ści i wciąż
my śli my ste reo ty pa mi. „Eks pe -
ry ment po ka zu je też in ne zja wi -
sko – tak zwa nej la be li za cji (ety -
kie ty za cji) po ja wia ją ce się w pro -
ce sie re la cji mię dzy ludz kich. Tę
sa mą oso bę mo że my po strze -
gać ja ko ko goś god ne go na szej
po mo cy oraz ja ko +in ne -

go+ – wy klu czo ne go, któ re go
brzy dzi my się na wet do -
tknąć” – pod kre śla.

Nie do koń ca, jak do da je, wia -
do mo, dla cze go tak się dzie je.
Być mo że cho dzi o nie do stat ki
w kul tu ro wym roz wo ju na sze go
spo łe czeń stwa. Win na mo że też
być współ cze sna ato mi za cja ży -
cia spo łecz ne go – wię zi mię dzy -
ludz kie ule ga ją osła bie niu
i ogra ni cza ją się do ma łych spo -
łecz no ści (ato mów), w ob rę bie
któ rych lu dzie są go to wi wspie -
rać się i współ pra co wać.

Prof. Ko nop czyń ski za strze ga,
że nie da się te go na pew no roz -
strzy gnąć, po nie waż nie ma po -
dob nych ba dań po zwa la ją cych
po rów nać za cho wa nie po ko le -
nia współ cze snych Po la ków
z po ko le niem ich ro dzi ców. „Za -
sta na wia mnie, czy tak sa mo
w tej sy tu acji za cho wa li by się na -
si ro dzi ce? I, co być mo że jest
naj waż niej sze, jak za cho wa ją
się na sze dzie ci? W tym ostat -
nim przy pad ku – wie le za le ży
od nas sa mych…” – za sta na wia
się pro fe sor.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Od opu bli ko wa nia przed 35
la ty książ ki Mi cha li ny Wi -
słoc kiej „Sztu ka ko cha nia”
zmie ni ła się oby cza jo wość
sek su al na Po la ków, ale na -
dal nie po tra fi my roz ma wiać
o sek sie – po wie dzia li eks -
per ci pod czas kon fe ren cji,
któ ra od by ła się w Lub nie wi -
cach w woj. lu bu skim. 

„Lub nie wi ce to hi sto rycz ne
miej sce dla pol skiej sek su olo -
gii, tu taj pod czas po by tu wa ka -
cyj ne go Mi cha li na Wi słoc ka
prze ży ła swą wiel ką mi łość, tu -
taj rów nież po sta no wi ła na pi -
sać książ kę „Sztu ka ko cha -
nia” – po wie dział prof. Zbi -
gniew Iz deb ski, sek su olog,
przy ja ciel Wi słoc kiej. Książ ka
uka za ła się w 1978 r. i na tych -
miast sta ła się be st sel le rem.
Wszyst kie jej wy da nia sprze da -
ły się w na kła dzie aż 7 mln eg -
zem pla rzy, co dziś jest trud ne
do wy obra że nia.

Ne stor pol skiej sek su olo gii
prof. An drzej Ja czew ski po wie -
dział, że w tam tym cza sie, w la -
ta ch70. XX w., aż 40 proc. Po lek
nie prze ży wa ło or ga zmu pod -
czas kon tak tów sek su al nych.
Mi cha li na Wi słoc ka do sko na le

o tym wie dzia ła, gdyż sa ma
prze ży ła swój pierw szy or gazm
do pie ro po 30. ro ku ży cia, gdy
od kil ku lat by ła już mę żat ką.
W Lub niew cach prze ży ła wiel ką
mi łość i unie sie nia mi ło sne,
o któ rych wspo mi na ła do koń ca
ży cia. „Chcia ła, że by za do wo le -
nie z sek su sta ło się wśród ko -
biet po wszech ne” – pod kre ślił
prof. Ja czew ski.

Eks per ci zwró ci li uwa gę, że
dziś kło po ty z prze ży wa niem or -
ga zmu ma je dy nie 2-3 proc. Po -
lek. Są bar dziej wy zwo lo ne sek -
su al nie, ma ją więk sze ocze ki wa -
nia wo bec swych part ne rów niż
ich mat ki i bab ki. Dla oboj ga
part ne rów seks stał się ra do -
ścią, a nie tyl ko obo wiąz kiem.

„Nie wszyst ko jed nak się
zmie ni ło tak ko rzyst nie. Ubo le -
wam, że nie zmie nił się ję zyk ja -
kim się po słu gu je my w od nie sie -
niu do spraw in tym nych – po kre -
ślił dr An drzej Dep ko, pre zes Pol -
skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny
Sek su al nej. Na dal jest on ubo gi
i czę sto wręcz wul gar ny. Wciąż
nie po tra fi my roz ma wiać
o swych pro ble mach sek su al -
nych. Nie roz wi ja my ję zy ka mi ło -
ści, choć ma my bo ga te tra dy cje,
bo o mi ło ści pięk nie i kwie ci ście
po tra fio no roz ma wiać w cza -
sach sta ro pol skich. Tę umie jęt -

ność cał ko wi cie jed nak za tra ci li -
śmy.

Spe cja li sta do dał, że jest to
wi docz ne kie dy pa cjent przyj dzie
ze swy mi pro ble ma mi do ty czą -
cy mi sfe ry in tym nej do le ka rza
i nie po tra fi na wet na zwać te go
co mu do le ga. My li na przy kład
erek cję z eja ku la cją. Z ko lei le -
ka rze, za rów no pod sta wo wej
opie ki me dycz nej jak i gi ne ko lo -
dzy, uży wa ją je dy nie ję zy ka me -
dycz ne go. O spra wy sek su al ne
bo ją się w ogó le py tać swych pa -
cjen tów.

„Jest to za dzi wia ją ce, gdyż
o spra wach sek su al nych pi sze
się i mó wi w me diach po wszech -
nie do stęp nych, mi mo to nasz ję -
zyk się nie zmie nia, nie roz wi ja -
my rów nież umie jęt no ści roz ma -
wia nia na te ma ty in tym ne” – po -
wie działdr Dep ko.

Edu ka tor ka sek su al na dr Ali -
cja Dłu go łęc ka z AWF w War sza -
wie pod kre śli ła, że bra ku je edu -
ka cji sek su al nej w szko łach.,
któ ra sta ła się spra wą po li tycz -
ną. Jej zda niem, jest to za dzi wia -
ją ce, nie ocze ku ję jed nak, że co -
kol wiek się pod tym wzglę dem
zmie ni. „Je stem w tej spra wie
zde cy do wa ną pe sy mist ką”
–pod kre śli ła.

DOKOŃCZENIE NA STR. 14

Ste reo typ mo że de cy do wać o ży ciu

FOT. STOCK. XCHNG / JON NG

Eksperci: Polacy nadal 
nie potrafią rozmawiać o seksie

FOT. STOCK. XCHNG / SCOTT SNYDER



E -234 na śnia da nie? E -280
z obia dem? E -350 wraz z ko -
la cja? Smacz ne go. Nie ma
się cze go bać. Wie le z do dat -
ków do żyw no ści kry ją cych
się pod sym bo lem „E” to zwy -
kłe na tu ral ne do dat ki, z któ -
ry mi ma my do czy nie nia
na co dzień w owo cach, mię -
sie czy na bia le. 

Zwy kle do pro duk tów z du żą
za war to ścią „E” na ety kiet ce
pod cho dzi my nie uf nie. Są dzi my,
że są tru ją ce i nie bez piecz ne dla
zdro wia. „Tym cza sem wie le kry -
ją cych się pod ni mi sub stan cji
wy stę pu je w nie prze two rzo nych,
na tu ral nych pro duk tach. Są to
np. al gi, wo do ro sty czy owo ce”–
po wie dzia ła PAP Mał go rza ta
Bor kow ska z Ko ła Na uko we go
Tech no lo gów Żyw no ści Szko ły
Głów nej Go spo dar stwa Wiej -
skie go.

„Nie lu bia na przez nas li te ra
+E+ ozna cza po pro stu przy miot -
nik +eu ro pej ski+. Z ko lei swo je
nu mer ki zy ska ły dla te go, by
moż na je by ło ła twiej od sie bie
od róż nić. Wszyst kich +E+ na li -
czo no oko ło 2 ty się cy” – pod kre -
śli ła roz mów czy ni PAP.

Spo ty ka na np. pod czas śnia -
da nia E -234 to ni zy na, sub stan -

cja kon ser wu ją ca i an ty bio tyk
wy twa rza ny przez bak te rie. Zja -
da my ją z se rem, ser ka mi to pio -
ny mi, śmie tan ką, owo ca mi
w pusz ce. W jo gur tach, na po -
jach mlecz nych czę sto wy stę pu -
je E -120 czy li ko sze ni la, na tu ral -
ny barw nik czer wo ny po zy ski wa -
ny z owa dów.

E -280, naj czę ściej mo że my
zjeść z obia dem. Jest to na tu ral -
ny kwas pro pio no wy, w ma łych
ilo ściach obec ny w wie lu pro -
duk tach. Cza sem w du żych stę -
że niach wy twa rza ny jest przez
bak te rie w pro duk tach pod da -
nych fer men ta cji. Moż na go zna -
leźć w mię sie, piz zy czy pie czy -
wie.

E -350, któ ry czę sto zja da my
na ko la cję, to ja bł czan so du, na -
tu ral ny kwas wy stę pu ją cy
w owo cach. Wy stę pu je w dże -
mach, na po jach bez al ko ho lo -
wych, wy ro bach cu kier ni czych.
E -300 to kwas askor bi no wy, czy -
li zwy kła wi ta mi na C.

Z czy stym su mie niem mo że -
my też się gać po E -100, czy li
kur ku mi nę – na tu ral ny barw nik
i skład nik m. in. po pu lar nej przy -
pra wy cur ry. Z ko lei E -150 to kar -
mel, czy li zwy kły cu kier pod da ny
dzia ła niu wy so kiej tem pe ra tu ry,
sto so wa ny do pro duk cji sło dy czy
i rów nież ja ko barw nik.

Nie wie lu wiel bi cie li par me za -
nu, su szo nych po mi do rów czy
so su so jo we go wie, że ich ulu -
bio ne pro duk ty za wie ra ją mnó -
stwo E -621 – glu ta mi nia nu so -
du. Po wsta je w nich na tu ral nie
i w du żym stop niu wła śnie je go
obec ność spra wia, że te pro duk -
ty tak bar dzo nam sma ku ją. E -
-440a to z ko lei pek ty na, czy li
na tu ral ny śro dek za gęsz cza ją cy,
wy stę pu ją cy w wie lu owo cach.
Octan so do wy wszyst kim bar dzo
źle się ko ja rzy, ale jest to zwy kły
ocet. Bak te rii kwa su mle ko we go
uży wa my do ki sze nia ka pu sty
czy ogór ków, a one też ma ją
swój nu me rek w świe cie do dat -
ków „E”.

„Wśród do dat ków +E+ są też
oczy wi ście skład ni ki syn te tycz -
ne, sub stan cje po wsta ją ce w dro -
dze róż nych re ak cji che micz nych.
Wła śnie te syn te tycz ne skład ni ki
moż na uznać za szko dli we dla
zdro wia” – pod kre śla człon ki ni
Ko ła Na uko we go Tech no lo gów
Żyw no ści SGGW.

Jed nak wpływ syn te tycz nych
do dat ków od czu li by śmy do pie -
ro, gdy by śmy co dzien nie je dli ich
bar dzo du żo. „Ich zła sła wa wy ni -
ka w du żej mie rze z te go, że zo -
sta ły źle na zwa ne. Gdy by mia ły
swo je na zwy, a nie tyl ko su che
nu mer ki, to by ło by zu peł nie ina -
czej. One bar dzo wpły wa ją
na wy obraź nię” – po wie dzia ła
Bor kow ska.

Na zwę „E” za twier dził Eu ro pej -
ski Urząd ds. Bez pie czeń stwa
Żyw no ści – Eu ro pe an Fo od Sa fe -
ty Au tho ri ty (EFSA). Z ko lei
nad tym, by kon ser wan ty i in ne
do dat ki do żyw no ści by ły bez -
piecz ne, czu wa Wspól ny Ko mi -
tet Eks per tów FAO/WHO ds. Do -
dat ków do Żyw no ści (JEC FA)
i Ko mi sja Ko dek su Żyw no ścio -
we go (CO DEX Ali men ta rius).

PAP – NA UKA W POL SCE, 

EWE LI NA KRAJ CZYŃ SKA

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
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Jej zda niem, edu ka cja sek su -
al na jest bar dzo waż na, po nie -
waż nie cho dzi w niej tyl ko
o uświa da mia nie sek su al ne, ale
rów nież o to, by po ka zy wać jak
waż ne jest uczu cie w związ ku.
O tym też prze ko ny wa ła Mi cha li -
na Wi słoc ka. Po wta rza ła, że nie
cho dzi jej o seks, ale o mi łość.
A co ma my dzi siaj?

„Dziew czę ta ma ją więk szą
wol ność, to praw da, ale tyl ko
teo re tycz nie, po nie waż cia ło zo -
sta ło sko mer cja li zo wa ne. „Sku -
tek te go jest ta ki, że mło dzież

czę sto upra wia seks bez ja kiej -
kol wiek in tym no ści” – do da ła dr
Dłu go łęc ka.

An dro log z Ło dzi prof. Krzysz -
tof Ku la po wie dział, że po zy tyw -
nym zja wi skiem jest to, że ja ko
coś wsty dli we go i wręcz grzesz -
ne go prze sta ją być trak to wa ne
kon tak ty sek su al ne wśród lu dzi
star szych. Są one in ne niż u lu dzi
mło dych i w śred nim wie ku, ale
mo gą być rów nie sa tys fak cjo nu -
ją ce jak w cza sach mło do ści.

Sek su olo dzy przy zna li, że
seks sta je się co raz bar dziej
zme dy ka li zo wa ny. W ostat -
nich la tach naj więk szym wy -

da rze niem by ło wpro wa dze nie
le ków na za bu rze nia erek cji
u męż czyzn. Wkrót ce z te go
po stę pu far ma ko lo gicz ne go
bę dą mo gły sko rzy stać rów -
nież ko bie ty. Po wie lu la tach
za po wie dzi pla nu je się wpro -
wa dze nie le ków zwięk sza ją -
cych po pęd sek su al ny, za rów -
no u męż czyzn jak i ko biet. To
mo że być ko lej na re wo lu cja
sek su al na.

PAP – NA UKA W POL SCE, 

ZBI GNIEW WOJ TA SIŃ SKI

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
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Eksperci: Polacy nadal 
nie potrafią rozmawiać o seksie

FOT. STOCK. XCHNG / DEAFSTAR

„E” nie takie straszne, jak o nich mówią

FOT. STOCK. XCHNG / VJERAN LISJAKFOT. STOCK. XCHNG / OVE TØPFER
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l Ho tel, re cep cjo ni sta za -
ga ja do no wo przy by łej pa ry:

– Urlop?
– Tak...
– A dzie ci pań stwo po sia da ją?
– Po sia da ją...
– A to tym ra zem pań stwo

nie za bra li?
– Nie za bra li...
– Tyl ko we dwo je? Ro man -

tycz ny wy pad!
– Tak...
– A kto zo stał z dzieć mi?
– Żo na.

l Au to bus z wy ciecz ką
zbli ża się do gra ni cy.

– Pi wo! Si ku! – po raz któ ryś
z rzę du roz we se le ni pa sa że ro -
wie zmu sza ją kie row cę do za -
trzy ma nia.

Po dłuż szej chwi li, gdy już
z po wro tem za ję li miej sca w au -
to ka rze, kie row ca py ta gło śno:

– Czy ko goś wam nie bra ku je?
Ci sza. Po prze kro cze niu gra -

ni cy do kie row cy pod cho dzi
męż czy zna i lek ko beł ko cząc
mó wi:

– Nie ma mo jej żo ny...
– No prze cież – wście ka się

kie row ca – przed od jaz dem py -
ta łem, czy ko goś wam nie bra -
ku je!

Na to fa cet: – Ale mnie jej nie
bra ku je, tyl ko mó wię, że jej nie ma...

l List z wa ka cji:
Jest pięk nie. Świet nie wy po -

czy wam. Bądź cie spo koj ni i nie
mar tw cie się o mnie.

P. S. Co to jest epi de mia?

l In ży nier, fi zyk i ma te ma -
tyk do sta li ta ką sa mą ilość
siat ki ogro dze nio wej oraz po -
le ce nie oto cze nia nią jak naj -
więk sze go ob sza ru. In ży nier
ogro dził ob szar w kształ cie kwa -
dra tu. Fi zyk ja ko oso ba trosz kę
bar dziej in te li gent na oto czył ob -

szar w kształ cie ide al ne go ko ła
i stwier dził, iż le piej się nie da.
Ma te ma tyk na to miast po sta wił
ogro dze nie by le jak, po czym
wszedł do środ ka i po wie dział:

– Je stem na ze wnątrz.

l – Je śli je steś ta ka sław -
na, to cze mu za wsze na kon -
cer cie sa la jest w po ło wie
pu sta? 

– Ja ka pu sta?! Sprze da je się
dwa ra zy wię cej bi le tów niż
miejsc! 

– No, ale two je pły ty się nie
sprze da ją... 

– Jak nie? Mam dwie zło te

pły ty i trzy pla ty no we... co z cie -
bie za fan, że te go nie wiesz?! 

– Ja nie fan, ja ze skar bów ki.

l Urzęd nicz ka Urzę du
Skar bo we go do mło de go
przed się bior cy:

– Jak pan śmiał w ru bry ce
„Po zo sta ją cy na mo im utrzy ma -
niu” wpi sać „IV RP”?!

l – Ha lo. Czy to Sta cja
Krwio daw stwa?

– Nie. Izba Skar bo wa.
– A to prze pra szam, po mył ka.
– Nie szko dzi. Du żo się pa ni

nie po my li ła.
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze au tor stwa Ra fa ła Grzyw no wi cza. Au -

tor uro dził się w Bar to szy cach. Rocz nik „77. Ukoń czył wy dział Hi -
sto rii na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie. Jest
już po de biu cie – we wrze śniu 2011 ro ku wy dał swój pierw szy to -
mik po ezji pt. „Roz dar ci”. Znaj du je się w nim zbiór wier szy mi ło -
snych,  po ezji o Bo gu, po ezja o przy jaź ni, o ży ciu i śmier ci. Każ dy
od naj dzie coś dla sie bie. Jest rów nież dzien ni ka rzem oby wa tel -
skim, po nie waż sło wo pi sa ne to je go pa sja. Szko li się, do sko na li
swój warsz tat. Pra cu je nad no wy mi wier sza mi.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

Uwię zie ni
W swo ich my ślach
w cu dzych czy nach
w kaj da nach rze czy wi sto ści
umyśl nej po zor no ści
chcesz wy rwać się
chcesz uciec się
cza sa mi te pró by
przy no szą ra dość
na rwań com ge niu szom
bo tyl ko oni
jed nost ki wy bit ne
po tra fią ucie kać
dla cze go więc ty lu in nych
po mi mo nada nej si ły
po zo sta ną przez ca łe ży cie
tyl ko więź nia mi
sza rej rze czy wi sto ści

Bez słów
Za po mnia łem na pi sać
Ko cham cię

Dla cie bie
W mi ło ści trwam
Z mi ło ści łkam

Pro szę
Ko chaj szlo chaj moc no tak
Utul ser ce me
Za śnij my ra zem
W cie niu gwiazd
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n Am ba sa da RP w Ha dze

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

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

n Wy dział Kon su lar ny 

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

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

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

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

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

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

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

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

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

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

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

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

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

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

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

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

n ABU

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

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

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

n NBBU

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

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

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

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

n Holenderska Izba Handlowa

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

n Ho len der ska Po li cja

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

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

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

n Kon su lat

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

n In for ma cja te le fo nicz na 

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

n Urząd gmi ny

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

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

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

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

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

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

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

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

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

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

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

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

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

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak t y  w  Ho lan  di i

FOT. STOCK.XCHNG / HERMAN BRINK MAN
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