
Ciekawostki
o Holandii 

Policja postrzeliła
śmiertelnie Polaka

Sposób na
piekielnego sąsiada? 

Be la sting dienst jest ho len -
der skim urzę dem skar bo -
wym sły ną cym z te go, że wy -
sy ła do swo ich klien tów bar -
dzo du żą ilość ko re spon den -
cji. Jed nym z naj bar dziej
słyn nych li stów są tak zwa ne
dru ki o po twier dze nie nu me -
ru kon ta do wy płat do dat ków
so cjal nych czy zwro tów po -
dat ków (osła wio ne po ma -
rań czo we for mu la rze Opga af
re ke nin gnum mer).   Zwy kle
po ja wia ją się one wraz z tak
sa mo do brze zna ny mi nam
nie bie ski mi ko per ta mi
zwrot ny mi.

Dru ki te po wo do wa ły wie le za -
mie sza nia nie tyl ko w urzę dzie,
ale tak że dla osób bę dą cych be -
ne fi cjen ta mi świad czeń – wy pła -
ty pie nię dzy by ły bar dzo czę sto

nie tyl ko opóź nio ne, ale co gor -
sze wie lo krot nie wy pła ca ne by ły
na ra chun ki ban ko we, na któ -
rych nie po win ny by ły się zna -
leźć. Zda rza ły się tak że w związ -
ku z tym pró by de frau da cji pie -
nię dzy – ob cy lu dzie wy peł nia li
dru ki in nych osób z wła snym nu -
me rem kon ta i w ten spo sób po -
bie ra ły ich świad cze nia.

Be la sting dienst zwykł wy sy łać
dru ki Opga af re ke nin gnu mer
w każ dej sy tu acji, gdy nie miał
pew no ści, czy kon to na któ re ma
prze lać świad cze nie jest pra wi -
dło we czy ak tu al ne. Po ich ode -
sła niu mi ja ło zwy kle oko ło 8 ty -
go dni do mo men tu wy pła ty pie -
nię dzy, lecz nie za wsze – wie lo -
krot nie każ dy z nas chy ba miał
do czy nie nia z sy tu acja mi, że
otrzy mał po dwa lub na wet wię -
cej dru ków do wy peł nia nia 
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Strona    9 FOT. STOCK. XCHNG / ILKER.

Druki o potwierdzenie numeru konta?
Już niedługo to przeszłość!



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

– co w znacz ny spo sób opóź -
nia ło wy pła ty za każ dym ra zem
o ko lej ne 8 ty go dni. Spo wo do -
wa ne by ło to tym, że urząd
przy za re je stro wa niu w swo im
sys te mie wie lo ści kont da ne go
klien ta, wca le nie był pe wien czy
aku rat na to kon to ma zo stać
do ko na na wy pła ta da ne go
świad cze nia.

Od grud nia 2013 ro ku wpro -
wa dzo ny zo sta nie zu peł nie no wy
sys tem wy pła ca nia świad czeń
przez Be la sting dienst. Do tej po -
ry oso by, któ re po bie ra ły zwro ty
po dat ków oraz do dat ków mu -
sia ły je dy nie po dać ja kie kol wiek
kon to. Co wię cej zda rza ły się sy -
tu acje, gdy do każ de go zwro tu
wid nia ło in ne kon to. Dla przy kła -
du in ny nu mer ra chun ku ban ko -
we go wid niał do wy pła ty nad pła -
co ne go po dat ku, a in ne do do -
dat ku do ubez pie cze nia (zorg to -
eslag).

W przy szło ści nie bę dzie to już
moż li we – każ da oso ba bę dą ca
be ne fi cjen tem tych pie nię dzy,
bę dzie zmu szo na do po da nia tyl -
ko jed ne go kon ta do wy płat. Tak
więc wszyst kie świad cze nia
od grud nia 2013 ro ku bę dą
prze le wa ne na je den, wska za ny
przez od bior cę, ra chu nek ban ko -
wy. Ca łość po zo sta łych nu me -
rów kont bę dzie wid nia ło w sys -
te mie Be la sting dienst ja ko „nie -
ak tyw ne do wy pła ty”.

Od tej sa mej da ty urząd skar -
bo wy wpro wa dza tak że no wy

spo sób na zmie nia nie nu me ru
kon ta do wy płat dla swo ich
świad czeń. Do tej po ry swo je
kon to do wy pła ty moż na by ło
zmie nić tyl ko w for mie pa pie ro -
wej – wy peł nia jąc spe cjal ny
i do te go prze zna czo ny for mu -
larz. Pró by zmian kont przez te -
le fon czy ma il by ły przez Be la -
sting dienst nie do pusz cza ne.
Zmia ny ra chun ku ban ko we go
moż na bę dzie do ko nać te raz
tak że po przez Di giD Co de
– elek tro nicz ny kod lo go wa nia
do sys te mu urzę do wo -oświa to -
we go. Kod ten mo gą po sia dać
oso by, któ re za mel do wa ne są
na te re nie Ho lan dii. Je śli ktoś
nie po sia da jesz cze ta kie go ko -
du, mo że  one o nie go za wnio -
sko wać (a jak że!) in ter ne to wo
– ko dy do lo go wa nia po ja wia ją
się już po kil ku dniach ro bo czych
i wte dy do słow nie po przez kil ka
klik nięć na kom pu te rze bę dzie
moż na zmie nić ra chu nek ban -
ko wy do wy płat, któ re zo sta nie
opra co wa ne o wie le szyb ciej
przez urząd niż for mu larz pa pie -
ro wy wy sła ny dro gą pocz to wą.

War to za pa mię tać tak że da -
tę 1 mar ca 2014 ro ku. Do te go
ter mi nu Be la sting dienst wy śle
dro gą pocz to wą do wszyst kich
osób, któ re ma ją za re je stro wa -
ne kil ka kont do wy płat, od po -
wied ni for mu larz do wy peł nie -
nia. Na for mu la rzu tym bę dzie
znaj do wa ła się de kla ra cja do po -
da nia tyl ko jed ne go ra chun ku
ban ko we go do wszyst kich płat -
no ści z urzę du. Po zo sta łe kon ta

zo sta ną usu nię te ja ko prze zna -
czo ne do wy płat. Druk ten jak
naj szyb ciej od mo men tu otrzy -
ma nia na le ży wy peł nić oraz ode -
słać do Be la sting dienst. Waż ne
jest to, że urząd bę dzie pro sił
o po da nie ca ło ści nu me ru kon ta
– tak zwa ne go nu me ru IBAN.
Nu mer ten jest to mię dzy na ro -
do wy kod ozna cza ją cy peł ny nu -
mer ra chun ku ban ko we go z cy -
fra mi kon tro l ny mi, ozna cze niem
da ne go ban ku i sa mym nu me -
rem ra chun ku. Po szcze gól ne
wzo ry IBAN przed sta wio no w ta -

be li 1 (Tab. 1).
Nie ode sła nie dru ku do Be la -

sting dienst mo że spo wo do wać
za trzy ma nie wszyst kich (!) wy -
płat z urzę du. Dla uprosz cze nia
i lep sze go za pa mię ta nia w ta be -
li 2 (Tab. 2) za miesz cza my ze sta -
wie nie naj waż niej szych zmian
– wy szcze gól nio ne zo sta ły
w nim okre sy przed zmia ną, jak
i po niej.

Wszyst ko wska zu je na to, że
wszyst kie for mal no ści zwią za -
ne ze zmia ną kon ta do wy pła -
ca nia pie nię dzy oraz sa my mi

wy pła ta mi sta ną się przez to
o wie le mniej skom pli ko wa ne
i uciąż li we – każ dy bę dzie mieć
tyl ko jed no kon to i to na nie za -
wsze bę dą wy pła ca ne świad -
cze nia oraz zwro ty. A że by je

zmie nić bę dzie wy star czy ło tyl -
ko wejść na stro nę in ter ne to wą
w sys te mie elek tro nicz nym Be -
la sting dienst oraz w od po wied -
niej za kład ce do ko nać zmia ny
ra chun ku ban ko we go do wy -
płat.

Dzię ki te mu  urząd do więk -
szo ści osób nie bę dzie już wy sy -
łać dru ków Opga af re ke nin -
gnum mer – za osz czę dzi to czas
za pra co wa nym urzęd ni kom,
a co naj waż niej sze – wy pła ty
świad czeń w znacz nym stop niu
przy spie szą i prze sta ną spę -
dzać sen z po wiek wie lu na -
szym ro da kom.

(RED.)
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Wie lu z na szych ro da ków po -
ru sza się sa mo cho da mi
po Ho lan dii. Nie raz są to sa -
mo cho dy na pol skich ta bli -
cach re je stra cyj nych, w więk -
szo ści przy pad ków jed nak
wraz z cza sem (i na ra sta ją cy -
mi kon tro la mi) są one prze re -
je stro wy wa ne na tak zwa ne
„żół te bla chy”. A co z pol skim
pra wem jaz dy?

Je śli miesz kasz w Ho lan dii
mo żesz po słu gi wać się pol skim
pra wem jaz dy, nie mniej jed nak
nie bez ter mi no wo. Do ku ment
ten po zo sta nie waż ny tyl ko
do okre ślo ne go cza su – po je go
upły wie trze ba bę dzie wy ro bić
so bie no we, ho len der skie pra wo
jaz dy. Je śli po sia dasz pra wo jaz -
dy, któ re zo sta ło wy da ne w kra ju
Unii Eu ro pej skiej (czy li na przy -
kład pol skie), mo żesz go uży wać
przez 10 lat od da ty wy da nia. Dla

przy kła du – wy -
ro bi łeś pra wo jaz -
dy w lu tym 2013
ro ku i miesz kasz
w Ho lan dii od lu -
te go 2013 ro ku
– mo żesz się
nim po słu gi wać
aż do lu te -
go 2023 ro ku. Je -
śli na to miast
Two je pra wo jaz -
dy jest star sze
niż 9 lat (zo sta ło
wy da ne w 2004
ro ku) to mo żesz
się nim po słu gi -
wać tyl ko do ro -
ku 2014. Po tym
cza sie na le ży wy -
ro bić no wy do ku -
ment – pra wo
jaz dy ho len der -
skie. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ
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Przez po mył kę pew ne go
urzęd ni ka Be la sting dienst
ma te raz nie la da kło po ty.
Oka zu je się, że zu peł nie
przez przy pa dek, urząd skar -
bo wy wy słał do 18 ty się cy
osób pro wa dzą cych biz nes
li sty z in for ma cją, że mo gą
zło żyć swo ją de kla ra cję po -
dat ko wą w spo sób elek tro -
nicz ny – po przez swój Di gid -
Co de. Nie by ło by w tym nic
dziw ne go, gdy by te oso by...
na dal ży ły.

Oka zu je się, że
oko ło 14 ty się cy
po dat ni ków zmar -
ło jesz cze
przed... 2007 ro -
kiem. Co wię cej,
w li ście tym jest
za war ta in for ma -
cja, że za kil ka dni
otrzy ma ją in for -
ma cję z no wy mi
ko da mi Di gid Co -
de. Tak więc urząd
skar bo wy wy słał
po nad 36 000 li -
stów!

A licz ba ta jesz -
cze wzro śnie, po -
nie waż urzęd ni cy
skar bo wi ma ją za -
miar prze pro sić
ro dzi ny w ra mach
tej ka ry god nej po -
mył ki – oczy wi -
ście li stow nie. Tak
więc sku tek dla
śro do wi ska na tu -
ral ne go – 54 ty -

sią ce li stów wraz z ko per ta mi
wy rzu co ne na śmiet nik. Koszt
naj tań sze go li stu to 0,6 cen tów
(54 ty sią ce x 0,6 cen tów), więc
po nad 32 000 eu ro kosz tu je po -
dat ni ków jed na po mył ka...

(RED.)
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Listy z Belastingdienst
otrzymują nawet osoby... zmarłe

FOT. STOCK. XCHNG / JOSH ZACH

Pol skie pra wo jaz dy w Ho lan dii 

FOT. MI CHAL ZA CHA RZEW SKI, SXC
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Odpowiedzi udzielimy na
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O tym, czy ko mór ki no wo two -
ru by wa ją „nie śmier tel ne”
i czy me cha nizm śmier ci
w na szych ko mór kach jest
nam nie zbęd ny do ży cia, mó -
wi w roz mo wie z PAP no blist -
ka z 2009 r. z za kre su me dy -
cy ny i fi zjo lo gii, prof. Ca rol
Gre ider. 

Ca rol Gre ider z John Hop kins
Uni ver si ty Scho ol of Me di ci ne
w Bal ti mo re pro wa dzi ba da nia
nad te lo me ra mi – za koń cze nia -
mi chro mo so mów, któ re peł nią
ro lę przy po dzia le ko mór ki. Te lo -
me ry skra ca ją się pod czas każ -
de go po dzia łu ko mór ki, ma ją
więc zna cze nie np. w ba da niach
nad no wo two ra mi czy sta rze -
niem się ko mó rek. Ca rol Gre ider
Na gro dę No bla z dzie dzi ny fi zjo -
lo gii i me dy cy ny w 2009 r. otrzy -
ma ła wraz z Jac kiem Szo sta -
kiem i Eli za beth Black burn.

PAP: Czy to praw da, że ko -
mór ki no wo two ro we są je dy -
ny mi „nie śmier tel ny mi” ko -
mór ka mi ludz kie go cia ła?

Prof. Ca rol Gre ider: cza sem
moż na się spo tkać z okre śle -
niem, że ko mór ki, któ re mo gą
się wie lo krot nie dzie lić, są „nie -
śmier tel ne”. Ko mór ka no wo two -

ro wa to ta ki ro dzaj ko mór ki, któ -
ra w nie wła ści wy spo sób zy ska ła
moż li wość, by mno żyć się wię cej
ra zy niż za zwy czaj po win na.
W cie le są też jed nak in ne ko -
mór ki, któ re mu szą się wie lo -
krot nie dzie lić, np. by uzu peł nić
tkan kę. Weź my np. skó rę – każ -
de go dnia tra ci my ko mór ki skó -
ry, a na ich miej sce po ja wia ją się
no we. Mu szą więc ist nieć ko -
mór ki ma cie rzy ste, któ re umoż -
li wia ją od twa rza nie tkan ki. Te
ko mór ki mu szą rów nież dzie lić
się bar dzo wie le ra zy. Jest to jed -
nak ich pra wi dło wą umie jęt no -
ścią, w prze ci wień stwie do ko -
mó rek no wo two ru, któ re zy ska ły
tę umie jęt ność w nie pra wi dło wy
spo sób i mno żą się tam, gdzie
nie po win ny. Ale w obu przy pad -
kach ko mór ki są zdol ne do cią -
głe go po dzia łu. Na sze ba da nia
do ty czą te go, jak ko mór ki te ko -
piu ją swo je chro mo so my tak, by
dzie lić się wie le, wie le ra zy.

PAP: Dla cze go ko mór ki no -
wo two ro we dzia ła ją nie pra wi -
dło wo?

C. G.: No wo twór, choć ma
jed ną na zwę, to tak na praw dę
bar dzo wie le róż nych cho rób,
któ re ma ją róż ne przy czy ny. Jed -
nak w re zul ta cie ko mór ki dzie lą
się o wie le wię cej ra zy niż po win -

ny (…). To, co my od kry li -
śmy, mo gło by spra wić,
by ko mór ki – na wet je śli
sta ną się ko mór ka mi no -
wo two ru – prze sta ły się
dzie lić. Po cząt ko wo są -
dzi li śmy, że je śli po -
wstrzy ma się ko mór ki
przed cią głym po dzia -
łem, moż na bę dzie za -
blo ko wać wszyst kie ro -
dza je no wo two ru. Jed -
nak te raz wie my, że pro -
ces wie lo krot ne go po -
dzia łu prze bie ga rów nież
w nor mal nych ko mór -
kach: w skó rze, w płu -
cach, szpi ku. Mu si my
więc być bar dzie ostroż -
ni, bo blo ku jąc po dział
ko mó rek no wo two ru mo -
że my za blo ko wać zwy kle
ko mór ki, któ re mu szą
się dzie lić i uzu peł niać
ubyt ki w tkan kach cia ła.

PAP: Czy to praw da,
że me cha ni zmy śmier -
ci w ko mór kach no wo -
two rów nie dzia ła ją jak
trze ba?

C. G.: Są pew ne no wo two ry,
w któ rych ko mór ki nie umie ra ją
wte dy, kie dy po win ny. W ko mór -
kach za cho dzą bo wiem pew ne
pro ce sy, któ re de ter mi nu ją licz -
bę po dzia łów ko mór ki i uru cha -
mia ją me cha nizm „pro gra mo -
wa nej śmier ci ko mór ko wej”.
Kie dy ten me cha nizm nie dzia ła,
roz wi ja się no wo twór.

PAP: Czy li me cha nizm
śmier ci jest nie zbęd ny do ży -
cia?

C. G.: Tak, moż na po wie -
dzieć, że zdol ność ko mó rek
do pod le ga nia pro gra mo wa nej
śmier ci ko mór ko wej, przy czy nia
się do te go, że czło wiek ży je.

PAP: Co się zda rzy ło w pa ni
dzie dzi nie ba dań od cza su,
kie dy do sta ła pa ni Na gro dę
No bla?

C. G.: Przez ten czas do wie -

dzie li śmy się du żo o cho ro bach
zwy rod nie nio wych zwią za nych
z wie kiem i o zna cze niu te lo me -
rów nie tyl ko u lu dzi uro dzo nych
z krót ki mi te lo me ra mi, ale
i w więk szo ści po pu la cji. Zro zu -
mie li śmy też le piej zna cze nie te -
lo me rów w nie wy dol no ści szpi -
ku kost ne go i czy zwłók nie nia
płuc, któ re, jak się spo dzie wa -
my, bę dzie moż na le czyć.

PAP: Czy pa ni ba da nia mo -
gą po móc w zwięk sze niu dłu -
go ści ludz kie go ży cia?

C. G.: Nie ma żad ne go do wo -
du na to, że roz wią za nie pro ble -
mu z te lo me ra mi mo że zna czą -
co zwięk szyć dłu gość ży cia. Np.
dla czło wie ka mak si mum dłu go -
ści ży cia to 120 lat. My li czy my
na to, że bę dzie moż na osią gnąć
ten wiek, ale ży jąc w więk szym
zdro wiu, np. zwięk sza jąc sku -
tecz ność te ra pii nie wy dol no ści
szpi ku kost ne go czy zwłók nie nia
płuc. Jed nak ten li mit 120 lat zo -
sta nie osią gnię ty nie tyl ko przez
suk ce sy w ba da niach nad te lo -
me ra mi, ale przez wie le, wie le
in nych czyn ni ków.

PAP: Wśród zdo byw -
ców Na gro dy No bla nie
ma zbyt wie lu ko biet.
Czy by ło by pa ni ła -
twiej pro wa dzić
ba da nia, gdy by
by ła pa ni męż -
czy zną?

C. G.: Ja oso bi ście nie na -
tknę łam się na żad ne prze szko -
dy w mo jej ka rie rze. Jed nak jest
ja sne, że ko bie tom jest znacz nie
trud niej piąć się w na uce
po szcze blach ka rie ry. (…) Chcia -
ła bym po móc zi den ty fi ko wać
czyn ni ki, któ re spra wi ły by, że
wię cej ko biet bę dzie tra fiać
do na uki.

PAP: Czy pa ni zda niem na -
uka upra wia na przez ko bie ty
jest in na niż na uka ro bio -
na przez męż czyzn?

C. G.: Nie wy da je mi się, że -
by sa ma na uka był in na. W na -
uce od po wia da się na cie ka wią -
ce nas py ta nia. To, co mo że być
róż ne, to po li ty ka do ty czą ca
na uki -pro wa dzo na np.
na po zio mie rad
na uko wych,
u c ze l  n i .

Tak więc po dej mo wa ne przez
męż czyzn de cy zje, na co kie ro -
wa ne są środ ki, mo gą się róż -
nić od de cy zji, w któ rych po dej -
mo wa niu uczest ni czą i męż -
czyź ni, i ko bie ty. W tym ostat -
nim wy pad ku mo gą po ja wiać
się no we punk ty wi dze nia, któ -
re pro wa dzić mo gą do dal sze go
roz wo ju na uki.

ROZMAWIAŁA LUDWIKA TOMALA (PAP)

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Prof. Greider o „nieśmiertelnych komórkach”

FOT. STOCK. XCHNG / NATE BRELSFORD

FOT. STOCK. XCHNG / DAVE MYBURGH

FOT. STOCK. XCHNG / LUCRETIOUS
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1. Ho lan dia to nie tyl ko pi wo.

Ma ło kto nie jest świa do my, iż
ulu bio nym na pit kiem ho len der -
skiej ma ści jest oczy wi ście... pi -
wo (co wię cej za wsze w roz mia -
rze 0,33 l.;)) 

A kto wie dział, że w Ni der lan -
dach, po za tym po wstał tak że in -
ny al ko hol? Otóż w XVII wie ku
na tych te re nach po wstał gin!
Ten gorz ki i bar dzo cierp ki na pi -
tek to wy na la zek Ho len drów,
któ rzy jak za wsze zja wi sko wo
zde sty lo wa li za cier wraz z ja go -
da mi ze swych pól i w ta ki wła -
śnie spo sób po wstał ulu bio ny
do te raz al ko hol, ni ko go in ne go,
jak Bry tyj czy ków! 

A wszyst ko to dzię ki kró lo wi
Wil hel mo wi III, któ ry wy wiózł ten
na pój (że by ochro nić w trak cie
wo jen woj ska przed ma la rią)
do Wiel kiej Bry ta nii i tam też
skradł on ser ca (i nie raz gło wy)
ma ści bry tyj skiej. Nie mniej jed -
nak wpierw gin funk cjo no wał
pod na zwą „Ge ne ver” (nie ma
nic wspól ne go z Ge ne wą – dla
do cie kli wych), a sa ma na zwa
„gin” przy ję ła się z po wo du
zdrob nie nia te go pierw sze go sło -
wa (Gen / Gin).

2. Je zio ro, co kie dyś mo rzem
by ło.

Po mię dzy Ho lan dią Pół noc ną,

Fry zją, a Fle vo land znaj du je się
nie ja ko ka me le on geo gra ficz ny.
Na zy wa się on Ijs sel me er. Jest to
je zio ro o dość du żej po wierzch ni
(po wy żej 1000 km2). Sa ma na -
zwa wzię ła się od rze ki Ijs sel,
któ ra do nie go wpa da. 

Dla cze go o tym pi sze my? Po -
nie waż jest to je dy ne chy ba
na świe cie je zio ro, któ re kie dyś
by ło... mo rzem! Ale jak to się sta -
ło? 

Do lat trzy dzie stych po przed -
nie go wie ku by ła to część mor -
ska Ho lan dii, któ rą moż na by ło
spo koj nie na zwać ogrom ną za -
to ką. Nie mniej jed nak w 1932
ro ku Ho len drzy, zna ni bu dow ni -
czy ka na łów i nie tyl ko (a co!)
po sta no wi li wy bu do wać tam ta -
mę, na (ba ga te la!) 32 ki lo me try
dłu go ści. Na zy wa się ona Afslu -
it dijk i od tej po ry te ren ten zo -
stał na za wsze od dzie lo ny
od mo rza. 

Je dy ny to ta ki przy pa dek
na świe cie, gdy mo rze rę ką ludz -
ką sta ło się na gle je zio rem! Ta -
kie rze czy tyl ko w Ni der lan -
dach;).

3. Śmier tel na pu łap ka, czy li
ho len der skie scho dy.

Spo koj nie moż na stwier dzić,
że w 8 na 10 ho len der skich do -
mach tuż przy wej ściu do nich
cze ka nas nie la da nie spo dzian -
ka. Wą ski za zwy czaj ko ry ta rzyk,
słu żą cy ja ko przed po kój
a przy nim.... ogrom ne i wą skie
scho dy wpi na ją ce się wy da je się
pra wie do nie ba. Cięż ko ni mi
wejść do gó ry na co dzień, a co
do pie ro po kil ku głęb szych...
A jest to, jak się oka zu je, ko lej ny
przy kład ho len der skiej po my sło -
wo ści, o któ rej (a jak że) ma ło kto
wie. 

Każ dy z nas pierw szy raz wi -
dząc ta ko we z pew no ścią po my -
ślał „po co im ta kie wą skie i wy -
so kie scho dy?” i z miej sca za -
czął je uwa żać za dys funk cyj ne

oraz bez ce lo we. Ale jak to
wszyst ko co w Ho lan dii jest w tej
ca łej hi sto rii pe wien ha czyk.
A od po wiedź na py ta nie skąd się
wzię ły te scho dy jest ba nal nie
pro sta. Bo jak nie wia do mo o co
cho dzi, to cho dzi oczy wi ście
o pie nią dze:). 

Otóż od oko ło XVII wie ku do -
my nad ka na ła mi (a tych w tam -
tych cza sach by ło naj wię cej) zo -
sta ły opo dat ko wa ne wzglę -
dem... sze ro ko ści do mu! Tak też
im szer szy był dom, tym więk szy
po da tek za nie go mu siał za pła -
cić wła ści ciel. Co w ta kich sy tu -
acjach ro bi li nie ba nal nie spryt ni
Ho len drzy? Bu do wa li do my wą -
skie ale ba aar dzo wy so kie ze
swo imi wła śnie słyn ny mi scho -
da mi, by za osz czę dzić na po dat -
kach. Jak spryt ny, to Ho len der.
A my do tej po ry mu si my się mę -
czyć z ty mi scho da mi, mi mo, że
owy po da tek znie sio no już daw -
no te mu;). 

AT
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W dniu 17 paź dzier ni ka te go
ro ku do szło do przy kre go wy -
da rze nia z udzia łem na sze go
ro da ka. Otóż w miej sco wo ści
Ble rick (w po bli żu Ven lo)
nad ra nem zo stał po strze lo -
ny Po lak przez ho len der ską
po li cję, w kon se -
kwen cji cze go
zmarł.

Do ca łe go zaj ścia
do szło, po nie waż po li -
cja otrzy ma ła te le fo -
nicz ne zgło sze nie o Po -
la ku, któ ry za kłó cał ci -
szę noc ną oraz był
w po sia da niu nie bez -
piecz ne go na rzę dzia
– no ża. Rze ko mo miał
on owym no żem stra -
szyć na miej skiej uli cy
prze cho dzą cych obok
lu dzi. 

Po otrzy ma niu zgło -
sze nia po li cjan ci za in -
ter we nio wa li na tych -
miast, nie ste ty do szło
po mię dzy ni mi, a na -
szym ro da kiem
do wiel kiej szar pa ni ny,
w kon se kwen cji cze go
funk cjo na riu sze zo sta li

zmu sze ni do uży cia bro ni. Po lak
był bar dzo agre syw ny i to do te -
go stop nia, że wy cią gnął owy
nóż z za mia rem ugo dze nia funk -
cjo na riu sza. Po li cjant w obro nie
wła snej wy cią gnął broń i po -
strze lił na sze go ro da ka. Po lak
nie ste ty zmarł, mi mo na tych -

mia sto we go prze wie zie nia
do szpi ta la. 

Spra wą za in te re so wa ła się już
pro ku ra tu ra. Ba da ona ca łą sy tu -
ację oraz za sad ność obro ny ko -
niecz nej funk cjo na riu sza w kon -
se kwen cji któ rej do szło
do śmier ci Po la ka. 

Na sza dy plo ma cja już za żą da -
ła wy ja śnień w związ ku z za isn -
ta łą sy tu acją. We dług nich kon -
tekst zda rze nia jest nie do koń ca
ja sny i ich zda niem mo gło dojść
do prze kro cze nia upraw nień.

AT

ŹRÓ DŁO: PAP
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Każ da oso ba, bę dą ca ob co -
kra jow cem, przy jeż dża jąc
do Ho lan dii mu si w pe wien
swo isty spo sób za sy mi lo wać
się ze swo im no wym śro do wi -
skiem. Że by te go do ko nać
na le ży wie dzieć, co ro bić lub
prze ciw nie – cze go w żad nym
wy pad ku nie ro bić. 

Po ni żej za miesz ka my know -
-how cze go nie ro bić w Ho lan dii
(pół żar tem, pół se rio oczy wi -
ście):

1. Ni gdy nie myl Ho len dra
z Niem cem. A gdy już to zro bisz
spójrz mu w twarz – je go mi -
na spo wo du je, że już ni gdy wię -
cej te go nie zro bisz;) 

2. Ni gdy tak że nie myl Ho len -
dra z Bel giem – patrz punkt 1.

Do tej po ry nie usta lo no, któ ra
mi na bę dzie gor sza. 

3. Ni gdy nie wy po wia daj się
ne ga tyw nie o hi sto rycz nej iko nie
Ni der lan dów – Zwar te Piet. Bar -
dzo praw do po dob ne, że w ra -
mach ze msty to wła śnie Ty nim
zo sta niesz w naj bliż szym ro ku,
że byś do strzegł ICH punkt wi dze -
nia tej po sta ci.

4. Ni gdy nie pró buj tłu ma czyć
na ob cy ję zyk sło wa „Gez ze -
ling„(TYL KO na po trze by te go ar -
ty ku łu my wy tłu ma czy my, że
tym sło wem okre śla się rze czy
przy jem ne, przy tul ne, mi łe etc.).
Ża den sza nu ją cy się Ho len der
nie zro zu mie Two ich wy sił ków
ce lem wy tłu ma cze nia in nym, co
to zna czy. Dla nich za wsze bę -
dzie to „gez ze ling“i już!

5. Ni gdy nie za kła daj fi ra nek
na swo je okna – każ dy Ho len der
prze cho dzą cy od ra zu po my śli,
że masz coś do ukry cia ;). 

6. Ni gdy nie na rze kaj. Wpraw -

dzie Ho len der, z któ rym o tym
dys ku tu jesz, oczy wi ście uj mie
się za To bą w Two ich bó lach, nie -
mniej jed nak dru gi raz nie bę -
dzie Ci już da ne z nim po roz ma -
wiać. Zło ta za sa da – w Ni der lan -
dach za wsze każ dy mo że na rze -
kać tyl ko na jed ną rzecz – na po -
go dę ;). 

7. Ni gdy nie wy po wia daj się
się o wyż szo ści de mo kra cji nad
mo nar chią. Każ dy (i to na praw -
dę każ dy) Ho len der jest dum ny z
te go, że ży je w Kró le stwie a nie
„ja kiejś Re pu bli ce“ i co do te go
nie ma żad nej dys ku sji. Dla te go
też gdy na stę pu je 30 kwiet nia
(świę to Kró le stwa) obo wiąz ko wo
prze bie raj się wraz ze swo im ko -
le gą – Ho len drem w bar wy oran -
je (po ma rań czo we) i marsz na
pa ra dę na cześć Kró la! 

8. Za wsze bądź nor mal ny (?!).
Ho len drzy ko cha ją nor mal ność.
A co ona we dług nich ozna cza?
Mo że le piej wy tłu macz my, co

nie jest nor mal ne dla ty po we go
Ho len dra:

a) chwa le nie się,
b) pre ten sjo nal ne za cho wa -

nie,
c) nie do sto so wy wa nie się do

pa nu ją cych w oto cze niu za sad i
re guł,

d) wy bu cha nie emo cja mi pu -
blicz nie,

e) za cho wy wa nie się w ta ki
spo sób, że bę dą Cię uwa żać za
„dzi wa ka“,

f) i oczy wi ście (na sa mo za -
koń cze nie) py ta nie ile ktoś za ra -
bia ;).

Kto by po my ślał, że w tak li be -
ral nym kra ju jak Ho lan dia, naj -
bar dziej ce nio na jest po pro stu...
nor mal ność. I ta kie go wła śnie
po strze ga nia Was przez Ho len -
drów Wam ży czy na sza Re dak -
cja na za koń cze nie ;).

AT
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l Miesz ka nie/po kój – wy -
naj mę: PO KOJ DLA PA RY
W DEN HA AG. PO KOJ DO WY -
NA JE CIA OD ZA RAZ BEZ BOR -
GU DLA SPO KOJ NEJ I PRA CU -
JA CEJ PA RY. W DEN HA AG, NA
OSIE DLU MO ER WIJK, OSIE DLE
SPO KOJ NE. PO KOJ UME BLO -
WA NY, IN TER NET. CE NA 500
EU RO. PO ZO STA LE IN FOR MA -
CJE POD TE LE FO NEM: 0
– 686335991

l Na uka: An giel ski Rot ter -
dam. Chęt nie udzie lę ko re pe ty -
cji lub lek cji an giel skie go
od pod staw za rów no do ro słym,
jak i dzie ciom, in dy wi du al nie
i w gru pach. Zaj mu ję się tym
już od kil ku lat i moi klien ci by -
li i są bar dzo za do wo le ni. STRA -
TE GIA: wy kła da nie gra ma ty ki
i teo rii, du żo cza su po świę cam
ko mu ni ka cji. W póź niej szej fa -
zie na uki sku piam się prak tycz -
nie na niej. Na uka na wy so kim
po zio mie, bez stre so wo, w do -
god nej lo ka li za cji (10min pie -
szo od Cen tra al Sta -
tion). 45min/12,50EUR, 60mi
n/15,00EUR. Po słu gu ję się ję -
zy kiem an giel skim od 10 lat,
a tak że w nim stu diu ję na uni -
wer sy te cie w Rot ter da mie. Za -
in te re so wa nych pro szę o kon -
takt e -ma ilo wy: na ta lia. paw -
low ska 91 (at) gma il. com
lub 613997116.

l Le ka rze: po szu ku je psy -
cho lo ga pol skie go w rot ter da -
mie bar dzo pil ne pro sze o od -
po wiedz na ad res me ila dziu -
nia 1987@pocz ta.pl dzie ku je

l Skle py: OKNA, DRZWI,
PA RA PE TY I RO LE TY – WI KI
HEL MOND (NORD BRA BANT).
Wi ta my Pań stwa! Od sze ściu

lat do star cza my ta nie okna
PCV i ro le ty do Pań stwa do -
mów, miesz kań i firm cał ko wi -
cie GRA TIS. Ma my du ży wy bór
okien i drzwi wy ko ny wa nych
na róż nych pro fi lach: pię cio ko -
mo ro we, sze ścio ko mo ro we,
sied mio ko mo ro we, oraz czte ro -
ko mo ro we z wkła da mi ter micz -
ny mi. Je ste śmy do Pań stwa
dys po zy cji, wy ce ny wy ko nu je -
my w opar ciu o po da ne te le fo -
nicz nie lub prze sła ne e -ma ilem
wy mia ry. Za in te re so wa ny? Za -
dzwoń lub od wiedź nasz sklep!
AD RES: WI KI, Mid den dijk 32 B,
5705 CC HEL MOND
Tel. 0644 785 797 E -MA IL: WI -
KIOK NA@GMA IL.COM Go dzi ny
otwar cia: Od pon. do pt.
od 10.00 -17.00 Fa ce bo ok:
http://www.fa ce bo ok.com/pa -
g e s / W i  k i  - O k n a  - I  - R o  l e  -
ty/424666960959018?fref=t
s Stro na in ter ne to wa: http://wi -
ki klus sen be drijf.nl KvK -num -
mer: 17225995.

l Me ble – ku pię/sprze -
dam: Me ble na wy miar - pro jekt
i po miar gra tis + pre zent!!! Za -
mów me ble ku chen ne, a otrzy -
masz od Nas pre zent. PRO MO -
CJA TRWA DO KOŃ CA LI STO PA -
DA. Me ble ku chen ne na wy -
miar po zwa la ją stwo rzyć kuch -
nię swo ich ma rzeń, któ ra jest
do sto so wa na do wszel kich po -
trzeb do mow ni ków oraz ich
przy zwy cza jeń. Wy ko nu je my
wszel kie go ro dza ju za mó wie -
nia: – kuch nie, sza fy wnę ko we,
gar de ro by, me ble ła zien ko we,
me ble do sy pial ni Gwa ran tu je -
my w peł ni kom plek so wą i pro -
fe sjo nal ną ob słu gę, po cząw szy
od stwo rze nia pro jek tu przez
wy ko na nie me bli, aż po ich
mon taż. Ofe ru je my rów nież

prze rób ki elek trycz ne, hy drau -
licz ne, ka na li za cyj ne oraz ga zo -
we wy ma ga ne do za mon to wa -
nia no wej kuch ni. Za pra sza my
do kon tak tu, chęt nie przed sta -
wi my na szą ofer tę oso bi ście
po do ko na niu u Pań stwa
na miej scu do kład nych wy mia -
rów. Za pew nia my pro jekt kom -
pu te ro wy, pro fe sjo nal ny mon -
taż oraz trans port. Po sia da my
wszel kie wzor ni ki oraz ka ta lo gi,
więc każ dy de tal do pa su je my
do wy ma gań klien ta. Dzia ła my
na te re nie ca łej Ho lan dii. Sprze -
daż sprze tu AGD do za bu do wy,
wol no sto ją ce go -róż nych ma -
rek. ZA DZWOŃ: Tel.
+ 3 1 6 1 6 0 4 4 6 9 7 ,
+31611356904 

l Usłu gi – re mon ty: ZZP
Ofe ru je my kom plek so we wy -
koń cze nia wnętrz. Ma te ria ly
bu dow la ne spro wa dza ne
z POL SKI! Ofe ru je my kom plek -
so we wy koń cze nia wnętrz.. Za -
rów no stan dar do we pra ce
zwią za ne z wy koń cze niem lo -
ka lu, jak i nie ty po we za mó wie -
nia. Ty po we pra ce to m. in.: wy -
gła dza nie ścian i su fi tów, ma lo -
wa nie, za bu do wa kuch ni, mon -
taż su fi tów pod wie sza nych,
oświe tle nia, pa ne li pod ło go -
wych i ścien nych, po zio mo wa -
nie pod łóg, bia ły mon taż, ukła -
da nie gla zu ry, te ra ko ty i gre su,
wy ko ny wa nie an tre so li, mon -
taż ścia nek GK, prze bu do wa in -
sta la cji elek trycz nych, prze rób -
ki hy drau licz ne. Spro wa dzam
Okna PCV z Pol ski, mon taz
(naj niz sze cen ny) oraz wszel kie
in ne pra ce wy koń cze nio we.
Han dy men -po ols, 4703jc Ro -
osen da al, Tel 0629016395,
kvk 56894554, www.han dy -
men -po ols.eu

OGŁOSZENIA DROBNE

Wła dze gmi ny Al me re ja ko
dru ga z gmin w Ho lan dii
(po Am ster da mie) pla nu ją
stwo rzyć spe cjal ne od osob -
nio ne osie dle dla osób, któ re
no to rycz nie za kłó ca ją in nym
miesz kań com spo kój w ich
do mach i osie dlach. Po wie lu
na wo ły wa niach i zgło sze niach
wła dze gmi ny zde cy do wa ły sie
na ten, dość dra stycz ny, na le -
ży przy znać, krok. 

Miesz kań cy w tym re jo nie
bar dzo na rze ka ją na wiecz ny
ha łas (spo wo do wa ny głów nie

bar dzo gło śną mu zy ką), bój ki
oraz de wa sta cje mie nia. Wie lu
z nich na wet już wy pro wa dzi ło
się z Al me re, po nie waż tak na -
praw dę nie ma żad ne go zgod -
ne go z pra wem spo so bu
na udo bru cha nie swo ich nie -
sfor nych są sia dów – po li cja
w ta kich wy pad kach nie mo że
sto so wać żad nych nad mier -
nych środ ków wo bec ta kich
osób, tyl ko upo mnie nia. 

Po wo du je to spa dek po zio mu
i kom for tu ży cia dla miesz kań -
ców, cze go kon se kwe cją jest ta -
ka wła śnie de cy zja lo kal nych
władz. Dą żą one do te go, by

w mie ście znów za pa no wa ła kul -
tu ra mię dzy są siedz ka i co naj -
waż niej sze, ci sza noc na. 

Co cie ka we, po za Am ster da -
mem, któ ry już wpro wa dził ten
za mysł w ży cie, tak że wła dze
w Arn hem i Til bur gu głę bo ko de -
ba tu ją nad usta no wie niem od -
izo lo wa nych osie dli dla swo ich
nie sfor nych miesz kań ców. Tak
więc po mysł na pie kiel nych są -
sia dów, sko ro spraw dził się
w Am ster da mie, mo że zo sta nie
też za sto so wa ny w co raz to więk -
szej ilo ści gmin w Ho lan dii. 

AT

ŹRÓ DŁO: DUTCH NEWS. NL

Masz piekielnego sąsiada?

Przeczytaj to!

FOT. STOCK. XCHNG / KLE IN KIRK

Know -how dla ob co kra jow ców

FOT. STOCK.XCHNG / PAUL SE GAL
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Ho lan dia z punk tu na zew ni -
cze go, to tyl ko jed na z czę ści
Kró le stwa Ni der lan dów.
W je go skład wcho dzą po -
za tak zwa nym „kró le stwem
kon ty nen tal nym” trzy te ry to -
ria: Sint Mar te en, Cu ra cao
oraz Aru ba. Cięż ko w tym
wszyst kim zna leźć je den
mia now nik (te re ny te znaj du -
ją się prze cież na dwóch róż -
nych kon ty nen tach!), nie -
mniej jed nak wła da ni mi jed -
na oso ba – na cze le Kró le -
stwa stoi nie kto in ny jak...
król – od 2013 ro ku jest to
Wil helm Ale xan der. 

To on jest naj po tęż niej szą oso -
bą w ca łym Kró le stwie i speł nia
wie le funk cji nie zbęd nych dla
pod trzy ma nia kra ju. Nie na dar -
mo mó wi się prze cież o Ho lan dii,
że po sia da ona je den z naj bar -
dziej sta bil nych sys te mów po li -
tycz nych na świe cie, a toż to mo -
nar chia!

Po pierw sze naj waż niej szym
za da niem kró la Ni der lan dów
jest mia no wa nie sze fa rzą du.
Naj czę ściej jest to oso ba, któ ra

jest człon kiem ugru po wa nia,
któ re w da nej ka den cji rzą du wy -
gra ło wy bo ry. Pre mier Ni der lan -
dów jest od po wie dzial ny za ca łą
po li ty kę we wnętrz ną w swo im
kra ju a tak że jest sze fem re sor tu
za gra nicz ne go, dba ją ce go o in -
te re sy Ho lan dii na are nie mię -
dzy na ro do wej. 

Po dru gie do za dań kró la na -
le ży re pre zen ta cja kra ju po za je -
go gra ni ca mi. To on po dró żu je
po in nych kra jach ce lem wi zyt
dy plo ma tycz nych i oma wia naj -
bar dziej new ral gicz ne kwe stie
i pro ble my eu ro pej skie oraz
świa to we. To nie ja ko wi zy tów ka
Ho lan dii i jej punkt roz po zna wal -
ny (oczy wi ście po za wia tra ka mi
i ro we ra mi). 

Ostat nim, nie mniej jed nak
bar dzo waż nym za da niem kró la,
jest co rocz ne wy gła sza nie orę -
dzia do na ro du – w każ dy trze ci
wto rek wrze śnia da ne go ro ku
w Ho lan dii od by wa się tak zwa -
ny Prin sjes dag (o któ rym z resz -
tą pi sa li śmy w nu me rze 42)
w trak cie któ re go król, prze ma -
wia jąc do na ro du, przed sta wia
głów ne ce le i za mia ry swo je go
rzą du na naj bliż szy rok.

Rząd w Ho lan dii skła da się

na to mia stz dwóch izb (po dob nie
jak w Pol sce) – niż szej (Twe ede
Ka mer) oraz wyż szej (Sta ten -Ge -
ne ra al). Na cze le rzą du stoi nie
kto in ny, jak pre mier. Fak tycz ną
wła dzę ma tyl ko Sejm, czy li izba
niż sza, po nie waż to on usta la no -
we uchwa ły i za rzą dze nia – Se -
nat (i znów po rów na nie do Pol -
ski!) speł nia je dy nie funk cję
prak tycz nie re pre zen ta cyj ną
i mo że tyl ko we to wać nie któ re
usta wy. 

A w trzech po zo sta łych te ry to -
riach? Tam tak że gło wą pań -
stwa jest król, nie mniej jed nak
w je go za stęp stwie wła dzę spra -
wu ją gu ber na to rzy, któ rych za -
da niem jest two rze nie osob nych
rzą dów i na pod sta wie spe cjal -
nych umów gwa ran tu ją cych au -
to no micz ne pra wa tych te re nów
spra wu ją wła dzę, oczy wi ście
pod czuj nym okiem kró la Ni der -
lan dów. 

AT

Ve re ne She phers, prze wod -
ni czą ca gru py ONZ ds. osób
po cho dze nia afry kań skie go,
ma bar dzo na pień ku z ho len -
der ską kul tu rą. Otóż w zde -
cy do wa ny spo sób pro te stu je
ona na ła mach pra sy i in nych
me diów świa to wych prze ciw -
ko kul to wej w Ni der lan dach
po sta ci... Zwar te Piet’a. 

Po stać zna na każ de mu ma łe -
mu Ho len dro wi, Zwar te Piet (pol.
Czar ny Pio truś) to po pro stu po -
moc nik Sin ter klas sa (pol. Św.
Mi ko ła ja), któ ry zgod nie z le gen -
dą przy no si dzie ciom pre zen ty
świą tecz ne. To on zgod nie z tra -
dy cją jest pra wą rę ką Św. Mi ko -
ła ja, utrzy mu je je go ko nie (nie
re ni fe ry;) i dba o to, by każ de
grzecz ne dziec ko otrzy ma ło swój
pre zent. 

Wy glą da w spo sób nie co -
dzien ny – ma ogrom ną pu szy stą
czar ną czu pry nę oraz wy sma ro -
wa ną (tak, pa stą do bu tów;))
na czar no twarz i dło nie. Je go
strój jest za wsze pa rad ny i wiel -
ce ko lo ro wy. Czę sto zda rza się,
że ma tak że usta po ma lo wa ne
w ko lo rze ru bi no wym. Co ro ku
Zwar te Piet po ja wia się na ho -
len der skich uli cach spra wia jąc
nie ba ga tel ną ra dość tu tej szym

dzie ciom i oczy wi ście roz da jąc
im słod ko ści. 

Ve re ne She phers za -
miast wi dzieć ra dość dzie ci, wi -
dzi je dy nie na wią za nie tra dy cji
Zwar te Piet’a do epo ki nie wol -
nic twa (toż Zwar te Piet jest afro -
ame ry ka ni nem!), dla te go do ma -
ga się znie sie nia tej tra dy cji
w Ho lan dii, nie ste ty nie po da je
kon ret ne go spo so bu na to – je -
dy nie pro ste stu je prze ciw ko. 

Ho len drzy ba ga te la są obu rze -
ni – na ro do wi te mu ko ja rzy się ta
po stać z ra do ścią. ja ką nie sie ze
so bą Zwar te Piet – zgod nie z ich
opi nią nie ma w tym żad ne go
pod tek stu dys kry mi na cyj ne go. 

Na prze kór przed sta wi ciel ce
ONZ Ho len drzy ma so wo zmie -
nia ją swo je zdję cia pro fi lo we
na Fa ce bo ok’u na twa rze Zwar te
Piet’a – chcą tym oznaj mić, że
nie zga dza ją się z jej zda niem
i są prze ciw ko li kwi da cji tej tra -
dy cji. 

Co cie ka we, wie lu na szych ro -
da ków rów nież zmie nia swo je
zdję cia w ra mach so li dar no ści
z Ho len dra mi! Wszy scy oni uwa -
ża ją, że jest to zwy kła tra dy cja
i za kła da ją co raz wię cej pro te -
stów w in ter ne cie prze ciw ko te -
mu po my sło wi. 

Dys ku sja o Zwar te Piet otar ła
się na wet o pre mie ra Ni der lan -
dów – Mar ka Rut te – i on do ło żył
swo ją opi nię w tej spra wie. Je go
zda niem nie ma nic złe go w po -
sta ci Czar ne go Pio tru sia, co wię -

cej stwier dził, że „Zwar te Piet
jest po pro stu czar ny i nic nie
mo gę na to po ra dzić”. 

A sko ro na wet pre mier nic nie
mo że po ra dzić, to She pher za po -
wie dzia ła ogrom ne śledz two
w tej spra wie i pla nu je już zło żyć
ra port do Ko mi sji ONZ ds. praw
czło wie ka w spra wie za prze sta -
nia po ja wia nia się tej po sta ci

w trak cie ob cho dów dnia Sin ter -
klas sa. po nie waż jest to jej zda -
niem sym bol współ cze sne go
nie wol nic twa (?!). 

Cie ka we tyl ko co na to wszyst -
kie dzie ci? Z pew no ścią za pa -
mię ta ją na zwi sko oso by, któ ra
chce im ze psuć ob cho dy Dnia
Sin ter klas sa. 

AT

Kto w koń cu rzą dzi tą Ho lan dią?

FOT. STOCK. XCHNG / THERA
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Ko niec Zwar te Piet’a?
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l Zbie ra nie za mo wien Wa -
al wijk. Obo wiąz ki: przy go to wy -
wa nie i zbie ra nie za mó wień,
pra ca z sys te mem Vo ice pic king
(słu chaw ki). 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 ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go bądź ho len der -
skie go. Za dzwoń: Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste -
lve en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Bla charz lub la kier nik
sa mo cho do wy. Obo wiąz ki: wy -
ko ny wa nie bla char ki sa mo cho -
do wej, przy go to wy wa nie i la kie -
ro wa nie sa mo cho dów. Wy ma -
ga nia: udo ku men to wa ne do -
swiad cze nie i re fe ren cje, dys po -
zy cyj ność do pra cy na min rok,
do bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ho len der skie go. Za -
dzwoń: Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste -
lve en 0031 204701513, Til -

burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Va ca tu re As si stant Plan -
ning. Wij zijn op zo ek vo or on ze
ho ofdve sti ging in Ma as dijk na ar
een dy na mi sche en fle xi be le
nie uwe col le ga. Ta ken pak ket:
In for me ren van uit zend krach -
ten over ve ran de rin gen in hu -
isve sting en ve rvo er, Da ge lijk se
plan ning in vul len vo or klan ten,
Back -up bij va kan ties en vri je
da gen van ho ofd Plan ning,
Plan ning slij sten ve rzor gen vo or
uit zend krach ten, ad mi ni stra tie
en klan ten, Con tro le ren van rit -
te nad mi ni stra tie van het bu iten -
lands ve rvo ers be drijf. Wij zo -
eken ie mand die ful l ti me be -
schik ba ar is en ge en 9
tot 17.00 men ta li te it he eft. Da -
ar na ast mo et de kan di da at zo -
wel de Ne der land se als Po ol se
ta al kun nen spre ken en schri -
jven. Ben je geïnte res se erd stu -
ur dan een CV en mo ti va tie in
het Ne der lands na ar Pa trick Ol -
stho orn pa trick@nl -jobs.com 

l PRA COW NIK DO RO BIE -
NIA PIZ ZY – ROT TER DAM. PO -
SZU KU JĘ PRA COW NI KA DO RO -
BIE NIA PIZ ZY W RE STAU RA CJI
W ROT TER DA MIE
TEL. 06844 074 448

l Dwie fry zjer ki – Rot ter -
dam. SZU KAM 2 FRY ZJE REK
DO SA LO NU FRY ZJER SKIE GO
„SON JA” W ROT TER DA MIE
TEL. 0684 504 410.

l SPA WACZ MIG/MAG
(131/135) oraz spa wacz ŁU -
KIEM KRY TYM (121). Wy ma ga -
ne: do świad cze nie w pra cy ja ko
Spa wacz 131, 135 i/lub 121,
do świad cze nie w spa wa niu kon -
struk cji me ta lo wych (ba lu stra -
dy), ak tu al ny cer ty fi kat spa wal -
ni czy, umie jęt ność czy ta nia
i pra cy z ry sun kiem tech nicz -
nym, zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go / nie miec kie go na po zio -
mie po zwa la ją cych na swo bod -
ną ko mu ni ka cję. OFE RU JE MY:
atrak cyj ne wa run ki pła co we, za -
trud nie nie na dłu gi okres cza su.
Pro si my o prze sła nie CV wraz

z klau zu lą o ochro nie da nych
oso bo wych na ad res: pra -
ca@sba eu ro.pl w ty tu le ma ila:
SPA WACZ oraz do łą cze nie ak tu -
al nych ska nów cer ty fi ka tów i re -
fe ren cji. Staw ka dla spa wacz
MIG/MAG – do 12 EUR brut to.
Staw ka dla spa wa cza 121
– do 13 EUR brut to.

l Mon ter ru ro cią gów. Wy -
ma ga ne: do świad cze nie w pra -
cy ja ko Mon ter rur, umie jęt ność
czy ta nia i pra cy z ry sun kiem
tech nicz nym i izo me trycz nym,
do świad cze nie w mon ta żu rur
na sta wio nych na dzia ła nie wy -
so kie go ci śnie nia, zna jo mość
ję zy ka an giel skie go / nie miec -
kie go na po zio mie po zwa la ją -
cych na swo bod ną ko mu ni ka -
cję. OFE RU JE MY: atrak cyj ne wa -
run ki pła co we, moż li wa pra ca
w cza sie więk szym niż 40 go -
dzin ty go dnio wo, czas trwa nia
pierw sze go pro jek tu 6-8 mie się -
cy (w tym w cza sie Bo że go Na -
ro dze nia), po tem ko lej ne pro -
jek ty. Pro si my o prze sła nie CV
wraz z klau zu lą o ochro nie da -

nych oso bo wych na ad res: pra -
ca@sba eu ro.pl w ty tu le ma ila:
MON TER oraz do łą cze nie re fe -
ren cji. Staw ka dla mon te ra:
do 11 EUR brut to.

l SPA WACZ TIG. Wy ma -
ga ne: do świad cze nie w pra cy
ja ko Spa wacz TIG (141) mi ni -
mum, spa wa nie sta li nie -
rdzew nej, sta li czar nej i sta li
du plex, ak tu al ny cer ty fi kat
spa wal ni czy, zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go / nie miec kie -
go na po zio mie po zwa la ją -
cych na swo bod ną ko mu ni ka -
cję. OFE RU JE MY: atrak cyj ne
wa run ki pła co we, moż li wa
pra ca w cza sie więk szym
niż 40 go dzin ty go dnio wo,
czas trwa nia pierw sze go pro -
jek tu 6-8 mie się cy (w tym
w cza sie Bo że go Na ro dze nia),
po tem ko lej ne pro jek ty. Pro si -
my o prze sła nie CV wraz
z klau zu lą o ochro nie da nych
oso bo wych na ad res: pra -
ca@sba eu ro.pl w ty tu le ma ila:
SPA WACZ oraz do łą cze nie ak -
tu al nych ska nów cer ty fi ka tów

i re fe ren cji. STAW KA dla do -
świad czo ne go spa wa cza:
do 15 EUR brut to.

l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO TY PU COM BI
TRUCK I RE ACH TRUCK. OPIS
STA NO WI SKA: Pra ca na wóz -
kach wi dło wych ty pu com bi
truck oraz re ach truck. WY MA -
GA NIA: Cer ty fi kat na wóz ki wi -
dło we (ho len der ski cer ty fi kat
mi le wi dzia ny), śred nia/do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go/nie miec kie go, do świad cze -
nie w pra cy na wóz ku wi dło wym
wy mie nio nym w opi sie sta no wi -
ska, dys po zy cyj ność na dłuż szy
okres cza su. OFE RU JE MY:
Trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa nie
do za kła du pra cy, atrak cyj ne
wy na gro dze nie, za kwa te ro wa -
nie, ob słu gę ka dro wo -ad mi ni -
stra cyj ną. Oso by za in te re so wa -
ne pro si my o re je stra cję na stro -
nie: http://www.sba eu ro.pl/za -
re je struj -sie/.

PRACA

Po mię dzy Ro sją a Ho lan dią
ro bi się co raz go rę cej. Sto -
sun ki, do tej po ry uzna wa ne
za po praw ne, sta ją się z dnia
na dzień co raz bar dziej na -
pię te, a wszyst ko to przez se -
rię przy pad ko wych in cy den -
tów i sy tu acji, któ re stop nio -
wo kru szą de li kat ne spo iwo
po praw nych kon tak tów mię -
dzy ty mi kra ja mi.

Pierw szym zaj ściem, do ja kie -
go do szło, by ło za trzy ma nie pro -
te stu ją cych na stat ku „Art cic
Sun ri se” ak ty wi stów Gre en pe -
ace. Gru pa ta we wrze śniu zor -
ga ni zo wa ła ak cję pro te sta cyj ną
na Mo rzu Ba rent sa prze ciw ko
wy do by wa niu ro py naf to wej
z mo rza Ark ty ki. Zo sta li oni za -
trzy ma ni w aresz cie i po sta wio -
no im za rzu ty pi rac twa mor skie -
go. A sy tu acja ta ma zwią zek
z Ho lan dią, po nie waż sta tek Gre -
en pe ace pły wał pod ban de rą
wła śnie Ho lan dii!

Po mi mo licz nych in ter wen cji
ho len der skiej dy plo ma cji, pró -
bu ją cej wy do stać z wię zień,
do któ rych zo sta li do pro wa dze ni
przez ro syj skie służ by, wszyst -
kich ak ty wi stów (łącz nie aż 30
osób), nic nie ste ty nie zdo ła no
wskó rać.

Mo skwa oskar ży ła Gre en pe -
ace o agre syw ne i pro wo ka cyj ne
za cho wa nia ich dzia ła czy. Ho lan -
dia na to miast pod ję ła wsze la kie
pro ce du ry ar bi tra żo we (na pod -
sta wie umów mię dzy na ro do -
wych i kon wen cji ONZ), po nie -
waż jej zda niem za trzy ma nie za -
rów no stat ku, jak i za ło gi jest
bez pra wiem. Przed 30 oso ba mi
(w gru pie tej znaj du je się na wet

je den Po lak) zo sta ły po sta wio ne
za rzu ty pi rac twa, któ re zgod nie
z ro syj skim pra wem są ka ra ne
wię zie niem w ła grze o dłu go ści
na wet do 15 lat. Ho lan dia pró bu -
je wszyst ki mi si ła mi dy plo ma -
tycz ny mi wy do stać lu dzi z aresz -
tu, nie mniej jed nak z bar dzo mi -
zer nym skut kiem. Na wet in ter -
wen cja Amne sty In ter na tio nal
nie wie le po mo gła – ak ty wi ści są
wciąż w za mknię ciu na te re nie
Ro sji bez per spek tyw na ry chłą
zmia nę sy tu acji.

I tak już na pię tą sy tu ację po -
gor szy ło zaj ście w sa mym cen -
trum Den Ha ag w dniu 6 paź -
dzier ni ka. Otóż te go dnia ro syj -
ski dy plo ma ta Dmir tij Bo ro din
zo stał za trzy ma ny przez ho len -
der ską po li cję. Ro sja nin był
pod wpły wem al ko ho lu i za cho -
wy wał się agre syw nie w sto sun -
ku do swo ich wła snych dzie ci,
któ re bił. Co cie kaw sze, te go sa -
me go dnia, lecz wcze śniej, po li -
cja zo sta ła za alar mo wa -
na w spra wie je go żo ny, któ ra

pod wpły wem al ko ho lu jeź dzi ła
po cen trum Den Ha ag i ude rza ła
w sto ją ce w po bli żu sa mo cho dy
roz bi ja jąc je. O ca łej sy tu acji po -
li cja zo sta ła za alar mo wa -
na przez są sia dów, po któ rych
in ter wen cji funk cjo na riu sze za -
trzy ma li nie sfor ne go dy plo ma tę
i do pro wa dzi li go na ko mi sa riat.
Po krót kim prze słu cha niu w pla -
ców ce Bo ro din zo stał zwol nio ny
z za rzu tów oraz wy pusz czo ny.
Wła dze ho len der skie na to miast
prze pro si ły za ca ły in cy dent wła -

dze ro syj skie – zgod nie z mię -
dzy na ro do wym pra wem dy plo -
ma ty nie wol no prze trzy my wać
przez służ by po rząd ko we – każ -
dy z nich po sia da im mu ni tet dy -
plo ma tycz ny, któ ry chro ni go
przed ta ki mi sy tu acja mi.

Nie ste ty sa me prze pro si ny
nie by ły wy star cza ją co za do -
wa la ją ce dla władz w Ro sji,
któ re to na wo ły wa ły do boj ko -
tów w Ho lan dii, a na wet je den
z po li ty ków na cjo na li stycz nych
– Wła di mir Ży ri now ski – jaw -

nie opo wie dział się za wy bi ja -
niem szyb w Am ba sa dzie
w Den Ha ag. Prze dziw na to re -
ak cja, na wet jak na po li ty ka.
Ca łe szczę ście nikt go nie po -
słu chał, więc nie do szło
do żad nej de wa sta cji mie nia.
Je dy nie ro syj scy emi gran ci zor -
ga ni zo wa li pro test pod Am ba -
sa dą prze ciw ko za trzy ma niu
Bo ro di na.

To jed nak nie wszyst ko. Kil -
ka dni te mu za stęp ca am ba sa -
do ra Ho lan dii, On no El der bosh,
prze by wa ją cy w Mo skwie zo -
stał po bi ty przez nie zna nych
spraw ców. Do zaj ścia do -
szło 16 paź dzier ni ka i wszyst ko
wska zu je na to, że był to zor ga -
ni zo wa ny na pad na dy plo ma tę.
Nie był to nie ste ty przy pa dek,
po nie waż za ma chow cy ce lo wo
prze bra li się za eki pę mon te -
rów elek trycz nych i z tą wy -
mów ką zo sta li wpusz cze ni
do miesz ka nia dy plo ma ty,
gdzie też do szło do do tkli we go
po bi cia. On no El der bosh zo stał
po tur bo wa ny i zwią za ny przez
ro syj skich za ma chow ców. Wy -
lą do wał w szpi ta lu, gdzie zo stał
opa trzo ny.

Ta jem ni cą po li szy ne la jest to,
że za mach na ho len der skie go
dy plo ma tę to „ze msta Ro sji”,
nie mniej jed nak nie ma na to
sta now czych do wo dów, więc
z ca łą pew no ścią nie moż na te -
go stwier dzić. A co bę dzie się
dzia ło da lej, nie wia do mo. Fakt
jed nak jest ta ki, że sto sun ki ho -
len der sko – ro syj skie już ba lan -
su ją na gra ni cy wy trzy ma ło ści.
Kwe stia tyl ko kie dy ta gra ni ca
na stą pi i ilu lu dziom jesz cze sta -
nie się krzyw da.

AT

Se ria dy plo ma tycz nych in cy den tów na li nii Mo skwa – Ha ga

FOT. STOCK. XCHNG / RA PHA EL PIN TO
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Wbrew me dial nym ste reo ty -
pom ki bi ce fut bo lo wi to moc -
no zróż ni co wa na gru pa. Na -
wet wśród sta dio no wych
chu li ga nów są oso by go to we
bro nić kon struk tyw nych war -
to ści – pod kre śla dr hab.
Prze my sław Pio trow ski, psy -
cho log spo łecz ny z Uni wer sy -
te tu Ja giel loń skie go. 

Ba dacz z In sty tu tu Psy cho lo gii
Sto so wa nej UJ od wie lu lat zaj -
mu je się pro ble mem agre sji
na sta dio nach i sub kul tu rą ki bi -
ców. Opu bli ko wał m.in. książ kę
„Sza li kow cy. O za cho wa niach
de wia cyj nych ki bi ców spor to -
wych (1999), a w ubie głym ro ku
– mo no gra fię „Chu li ga ni a kul tu -
ra fut bo lu w Pol sce”, uj mu ją cą
tę kwe stię z punk tu wi dze nia
psy cho lo gii spo łecz nej. Na uko -
wiec nie tyl ko pro wa dzi ba da nia
na ten te mat, ale sam od dzie -
ciń stwa jest ki bi cem pił ki noż -
nej.

W roz mo wie z ser wi sem PAP
– Na uka w Pol sce Pio trow ski
pod kre śla, że w spo łecz nej świa -
do mo ści w Pol sce, kształ to wa -
nej w du żej mie rze przez mass
me dia, do mi nu je ne ga tyw ny ste -
reo typ ki bi ca fut bo lo we go. Tym -
cza sem – do da je na uko wiec
– ta kie wy obra że nie nie
uwzględ nia ogrom ne go zróż ni -
co wa nia we wnątrz tej gru py.

We dług przy ję tej przez ba da -
cza z UJ ty po lo gii, moż na po dzie -
lić ki bi ców na trzy pod sta wo we
ka te go rie. Pierw sza z nich to

tzw. „pik ni ki” lub ina czej „ki bi ce -
-kon su men ci” – czy li oso by, któ -
re nie przy cho dzą na sta dion dla
swo jej dru ży ny, ale ra czej po to,
by obej rzeć cie ka we wi do wi sko
spor to we. Dru gą ka te go rią są
„ul tra si” – a więc „naj bar dziej
ko lo ro wa i ży wio ło wo re agu ją ca
część sta dio nu”, ki bi ce fa na tycz -
nie ko cha ją cy swo ją dru ży nę,
któ rzy or ga ni zu ją opra wę me czu
i jeż dżą ze swo ją je de nast ką
na wszyst kie spo tka nia wy jaz do -
we.

Ul tra si mo gą być agre syw ni,
choć na ogół ogra ni cza ją się
do prze mo cy słow nej, zwłasz cza
ob raź li wych lub wul gar nych przy -
śpie wek, cza sem o cha rak te rze
ra si stow skim, ho mo fo bicz nym
lub sek si stow skim.

Wresz cie trze cia gru pa, naj -
bar dziej agre syw na – ta, któ ra
do mi nu je w prze ka zach me dial -
nych – to chu li ga ni (ina czej „ho -
ols”), zwa ni też „pseu do ki bi ca -
mi”, któ rzy wy wo łu ją awan tu ry
i bój ki na sta dio nie lub po -
za nim.

„Chu li ga ni sta dio no wi są sil -
nie po wią za ni z prze stęp czo ścią
zor ga ni zo wa ną – te dwie gru py
bar dzo moc no się prze ni ka ją”
– pod kre śla Pio trow ski. I wy ja -
śnia: „Pew na część ‘Ho ol sów' to
lu dzie, któ rzy przy cho dzą na me -
cze zwy kle tyl ko po to, aby spo -
tkać się z kum pla mi, zro bić +za -
dy mę+ czy sprze dać nar ko ty ki,
a nie po to, by do pin go wać swo -
ją dru ży nę”.

Uprosz cze niem jest opi nia, że
agre syw ni ki bi ce – wśród któ -

rych prze wa ża ją naj czę ściej oso -
by mło de w wie ku 16-22 lat
– wy wo dzą się z mar gi ne su spo -
łecz ne go; ba da nia do wo dzą, że
są wśród nich tak że, choć
w mniej szo ści, oso by wy kształ -
co ne, na wet stu den ci, czy ma ją -
ce wy so ki sta tus ma te rial ny, np.
biz nes me ni. W ostat nich la tach
ob ser wu je się, że do ul tra sów
do łą cza ją co raz czę ściej na sto -
lat ki, któ re cza sem two rzą od -
dziel ne pod gru py (przy kła dem
jest for ma cja ki bi cek Wi sły Kra -
ków pod na zwą „Ul tra Girls”).

Ba da nia psy cho lo gów spo -
łecz nych i so cjo lo gów wska zu ją,
że utoż sa mia ni czę sto w me -
diach z chu li ga na mi „ul tra si” są
tak że przy wią za ni do pew nych
tra dy cyj nych war to ści, ta kich jak
ho nor, wier ność, lo jal ność czy
po świę ce nie.

„+Ul tra si+ czę sto an ga żu ją się
w róż ne for my spo łecz nej ak tyw -
no ści. Moż na przy po mnieć, że
np. sto wa rzy sze nie ki -
bi ców Wi sły Kra ków
za ini cjo wa ło ak cję
zbie ra nia pie nię dzy dla
po wo dzian w ma -
ju 2010 ro ku, a ki bi ce
Le gii War sza wa przy -
go to wa li pacz ki świą -
tecz ne dla ży ją cych
uczest ni ków po wsta -
nia war szaw skie go”
– za zna cza Pio trow ski.

Co spra wia, że da ny
ki bic za cho wu je się
agre syw nie? Przy czy ny
te go są zło żo ne. Zda -
niem Pio trow skie go

część z nich wy ni ka z sa mej na -
tu ry i or ga ni za cji wi do wi ska
spor to we go, ja kim jest mecz pił -
kar ski: sta dio no wa go rącz ka wy -
wo łu je szcze gól nie sil ne emo cje,
a wia do mo, że lu dzie prze by wa -
ją cy w tłu mie re agu ją czę sto bar -
dziej ir ra cjo nal nie i ży wio ło wo
niż w co dzien nym ży ciu.

We dług Pio trow skie go in ne
przy czy ny sta dio no wej agre sji le -
żą czę sto w po czu ciu alie na cji,
czy li spo łecz ne go wy ob co wa nia,
do świad cza ne go przez jed nost -
kę.

„Źró dła po czu cia alie na cji da -
nej oso by są roz ma ite – np. nie -
po wo dze nia w szko le, kiep ska
sy tu acja ro dzin na, bez ro bo cie,
ale tak że in ne czyn ni ki, jak psy -
chicz na izo la cja w swo im śro do -
wi sku za wo do wym czy pry wat -
nym. Agre syw ne za cho wa nia
na sta dio nach, zwy kle w for mie
wul gar nych ha seł czy przy śpie -
wek, mo gą być w ta kiej sy tu acji

spo so bem ra dze nia so bie
z po czu ciem alie na cji”
– za uwa ża psy cho log spo -
łecz ny.

A co moż na zro bić, aby
zre du ko wać agre sję
na sta dio nach i po za ni mi
(bo do po ra chun ków „ho -
ols” do cho dzi czę sto
przed me cza mi lub
po nich)?

Choć zwy kle wzy wa się
do ostre go ka ra nia chu li -
ga nów, psy cho lo dzy przy -
po mi na ją o ko niecz no ści
sto so wa nia pro fi lak ty ki
wo bec mło dzie ży na le żą -

cej do tzw. gru py wy so kie go ry zy -
ka. Po zba wio na wspar cia w ro -
dzi nie i bli skim oto cze niu, wcho -
dzi ona czę sto w or bi tę wpły wów
grup ki bi ców -chu li ga nów.

Jak przy po mi na Pio trow ski,
do po zy tyw nych przy kła dów
dzia łań pro fi lak tycz nych moż -
na za li czyć pro gram te ra peu -
tycz no -opie kuń czy pro wa dzo ny
w la tach 90. na kra kow skim
osie dlu Azo ry – zdo mi no wa nym
przez sub kul tu rę ki bi ców Wi sły
Kra ków. W pro gra mie re ali zo wa -
nym przez pe da go ga z UJ,
Krzysz to fa Za jącz kow skie go,
bra li udział chłop cy w wie ku 11-
13 lat prze ja wia ją cy róż ne de -
wia cyj ne za cho wa nia, np. drob -
ne prze stęp stwa, pa le nie pa pie -
ro sów czy uży wa nie nar ko ty ków.

Wy ni ki ba dań po ka za ły, że
dzię ki uczest nic twu w pro gra -
mie u chłop ców z Azo rów ob ni żył
się po ziom agre sji, a wzrósł po -
ziom sa mo ak cep ta cji i umoc ni ło

się po czu cie kon tro li we wnętrz -
nej. Oka za ło się też, że za ję cia
te ra peu tycz no -opie kuń cze by ły
dla nich czę sto bar dziej atrak cyj -
ne niż dzia łal ność osie dlo wych
ki bi ców -chu li ga nów.

Zda niem Pio trow skie go waż -
ną ro lę do ode gra nia w ogra ni -
cza niu sta dio no wej agre sji ma ją
tak że me dia. I na od wrót – nie -
rze tel ne czy że ru ją ce na sen sa cji
re la cje z me czów mo gą na si lać
zja wi sko fut bo lo we go chu li gań -
stwa.

Ba dacz uwa ża, że me dia po -
win ny pro pa go wać mo del ki bi -
co wa nia fa ir play – bez uży cia
prze mo cy, a tak że in for mo wać
o sank cjach gro żą cych chu li ga -
nom oraz po da wać wy ro ki są -
dów wy mie rzo ne spraw com
prze stępstw.

We dług eks per ta dzien ni ka -
rze po win ni po wstrzy my wać się
tak że od pu bli ko wa nia ran kin -
gów naj bar dziej agre syw nych
grup pseu do ki bi ców czy za -
miesz cza nia tzw. map ki bi ców
(czy li ob sza rów miast zdo mi no -
wa nych przez fa nów po szcze gól -
nych klu bów), gdyż mo że to po -
wo do wać eska la cję agre syw -
nych za cho wań.

„Naj lep sze, co mo że spo tkać
sta dio no we go chu li ga na ze stro -
ny me diów, to szcze gó ło we re la -
cjo no wa nie ak tyw no ści je go gru -
py” – uwa ża Pio trow ski.

PAP – NAUKA W POLSCE, 

SZYMON ŁUCYK

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Kibice piłkarscy pod lupą
psychologa społecznego

FOT. MICHAL ZACHARZEWSKI, SXC

FOT. STOCK. XCHNG / ROBERT PROKSA

FOT. MICHAL ZACHARZEWSKI, SXC
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Otrzy ma li śmy od Was wie le
li stów od no śnie spraw do ty -
czą cych ho len der skich
spraw po dat ko wych. Dziś
pre zen tu je my czte ry z nich.
Na py ta nia czy tel ni ków od po -
wia da my we współ pra cy
z pra cow ni ka mi Kan ce la rii
Po dat ko wej mgr An na Kło -
sow ska www.roz licz sie.pl.

Ser decz nie dzię ku je my
za wszyst kie na de sła ne wia do -
mo ści, jak rów nież za oka za ne
nam za ufa nie.

Je że li ma cie ja kieś py ta nia
do na szych eks per tów cze ka -
my na Wa sze ma ile pod ad re -
sem re dak cja@go niec pol ski.nl

Dzień do bry, 
Chcia ła bym pro sić Pań stwa

o po moc. Roz li cza łam się w lip cu
z po dat ku, do tej po ry do sta łam
tyl ko list Aan slag. Mar twię się czy
wszyst ko jest w po rząd ku, po nie -
waż zna jo mi, któ rzy roz li cza li się
ra zem ze mną, do tej po ry ma ją
już pie nią dze na kon tach, lub
cho ciaż do sta li po twier dze nie
kon ta (wszy scy po da wa li śmy pol -
skie nu me ry kont). Czy wszyst ko
jest w po rząd ku, czy też po win -
nam dzwo nić do Be la sting -
dienst?

(da ne oso bo we do wia do mo -
ści re dak cji)

Od po wiedź: 

Po wy da niu de cy zji zwy kle mi -
ja oko ło 4 ty go dni do wy pła ty
pie nię dzy – nie ste ty nie mo że my
stwier dzić czy ten ter min mi nął,
po nie waż nie ste ty Pa ni te go nie
na pi sa ła. Jest tak że moż li we że
i Pa ni otrzy ma po twier dze nie nu -
me ru kon ta do wy pła ty – po je go
otrzy ma niu Be la sting dienst zwy -
kle wy pła ci zwrot do oko ło 8 ty -
go dni. Je śli Pa ni chce być już te -
raz pew na co się dzie je z Pa ni
zwro tem po dat ku oczy wi ście za -
wsze mo że Pa ni za dzwo nić
wprost do urzę du i o to spy tać
– urzęd nik po wi nien od po wie -
dzieć na wszyst kie Pa ni py ta nia
i roz wiać wszyst kie wąt pli wo ści.

Dzień do bry,
Mam py ta nie: pra co wa łam

w Ho lan dii pra wie rok, te raz
obec nie je stem w Pol sce i chcia -
ła bym za ła twić so bie za si łek dla
bez ro bot nych. W związ ku z tym
mam py ta nie: co jest mi do te go
po trzeb ne, ja kie pa pie ry itp. 

Z gó ry dzię ku ję 
(da ne oso bo we i ad res e -ma il

do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 

Że by otrzy mać za si łek dla
bez ro bot nych z Ho lan dii trze ba
prze by wać na te re nie Ho lan dii

i po sia dać tam al bo mel du nek
al bo ho len der ski ad res do ko re -
spon den cji. W przy pad ku gdy
Pa ni wy je cha ła do Pol ski po bie -
ra nie za sił ku mo że być nie moż li -
we. Co wię cej, że by o nie go za -
wnio sko wać na le ży zgło sić się
do

urzę du (w Ho lan dii) w ter mi -
nie do 2 dni ro bo czych od mo -
men tu utra ty pra cy. 

Wi tam,
Mam py ta nie. Obec nie cze -

kam na de cy zję z Ho lan dii co
do za sił ku dla bez ro bot nych i to
już po nad pół to ra mie sią ca. Nie
wiem co mam zro bić, po nie waż
mu szę zgło sić się do le ka rza,
a nie mam ubez pie cze nia i czy
mo gę się w Pol sce za re je stro wać
ja ko oso ba bez ro bot na? Al bo
przez ko goś in ne go sta rać się
o za si łek dla bez ro bot nych ho -
len der ski? Pro szę mi do ra dzić
jak ja mam to zro bić, bo na zdro -
wiu pod upa dam. 

Po zdra wiam
(da ne oso bo we i ad res e -ma il

do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 
Przy kro nam z po wo du Pa ni

cięż kiej sy tu acji. De cy zja o za -
sił ku dla bez ro bot nych po ja wia
się za zwy czaj do oko ło 5 ty go -
dni od mo men tu otrzy ma nia
wnio sku przez urząd. Moż li we
jest, że ter min się prze cią ga,
po nie waż po trze bu ją oni wię cej
in for ma cji do pod ję cia de cy zji.
Na czas po bie ra nia (i wnio sko -
wa nia tak że!) o to świad cze nie,
nie ste ty nie moż na wy jeż dżać
na te ren Pol ski. Moż li we jest je -
dy nie zgło sze nie urlo pu

(max 10 dni ro bo czych) i wte dy
po owym cza sie na le ży z po -
wro tem wró cić do Ho lan dii.
Po uzy ska niu już 

de cy zji na te mat za sił ku dla
bez ro bot nych w mie siąc po utra -
cie pra cy mo że Pa ni sta rać się
o trans fer te go za sił ku do Pol ski
– do te go cza su re je stra cja
w pol skim Urzę dzie Pra cy za trzy -
ma Pa ni pra wo do za sił ku z Ho -
lan dii. 

Dzień do bry.
Ja mam py ta nie od no śnie

zwro tu z ubez pie cze nia. Od kil -
ku mie się cy do sta ję na kon to
zwrot z ubez pie cze nia, ale mie -
siąc te mu skoń czył mi się kon -
trakt w pra cy i ak tu al nie je stem
za re je stro wa na w UVW. Za 3
mie sią ce zno wu bę dę pra co wa -
ła w tej fir mie, ale już na kontr -
ak cie ho len der skim. Czy ak tu al -
ną mo ją sy tu ację (tzn. że je stem
na bez ro bo ciu) po win nam im
zgło sić? Czy oni mi bę dą nor -
mal nie zwra cać pie nią dze
za ten okres?

Bar dzo pro szę o od po wiedź.
(da ne oso bo we i ad res e -ma il

do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 
Je śli jest Pa ni na za sił ku dla

bez ro bot nych to w Pa ni ge stii le -
ży ubez pie cze nie się w Ho lan dii.
Je śli nie jest Pa ni ubez pie czo na,
nie na le ży się Pa ni do da tek
do ubez pie cze nia i ten fakt na le -
ży zgło sić do Be la sting dienst, że -
by unik nąć przy cho dze nia w póź -
niej szym cza sie cze ków do za -
pła ty. Nie mniej jed nak po le ca -
my ubez pie czyć się na wła sną
rę kę – mó wi się, że prze cież

prze zor ny za wsze ubez pie czo ny
– i wte dy zde cy do wa nie ma Pa -
ni pra wo do do dat ku do ubez pie -
cze nia.

Wi tam,
Mam do Pań stwa py ta nie.

Pra co daw ca mnie zwol nił
i w związ ku z tym czy ja sa ma
mo gę za re je stro wać się w UWV
czy pra co daw ca mu si mnie
tam zgło sić? Czy moż na to zro -
bić przez in ter net za po mo cą
Di gId lub li stow nie czy trze ba
oso bi ście iść do UWV i za pi sać
się na bez ro bot ne? Nie znam
na ty le do brze ję zy ka, że by
tam się po ro zu mieć i je stem
w cią ży co jest dla mnie rów -
nież utrud nie niem dla te go
stąd mo je py ta nie.

Ser decz nie po zdra wiam i li czę
na od po wiedz.

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 
Je śli ma Pa ni Di dig Co de mo -

że Pa ni za re je stro wać się ja ko
oso ba bez ro bot na wła śnie
przy po mo cy te go ko du.

Wi tam,
Pra co wa łam w Ho lan dii

od 04.2012 bez urlo pu
do dnia 08.2013.(ostat ni so la -
ris), wy je cha łam na urlop i w ten
spo sób stra ci łam pra cę. Na wła -
sna rę kę szu ka łam na w in ter ne -
cie i przez zna jo mych, ale nie ste -
ty bez sku tecz nie. My ślę, że przy -
słu gu je mi za si łek dla bez ro bot -
nych. Nie miesz kam w Pol sce,
tyl ko we Wło szech.

Pro szę o szyb ką od po wiedź.
Dzię ku ję bar dzo.

Z po wa ża niem 
(da ne oso bo we i ad res e -ma il

do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 
Że by ubie gać się o za si łek dla

bez ro bot nych z Ho lan dii mu si
Pa ni prze by wać na te re nie Ho -
lan dii i w cią gu 2 dni od utra ty
pra cy zgło sić się do Urzę du. Nie -
ste ty w Pa ni przy pad ku sta ra nie
się o ten za si łek jest już nie moż -
li we.

Wi tam!
Pi szę do Pań stwa z za py ta -

niem o do fi nan so wa nie do utra -
co nych go dzin. Pra cu ję w Ho -
lan dii i obec nie mój pra co daw -
ca nie za pew nia mi od po wied -
niej licz by go dzin ty go dnio wo.
Z te go co się orien to wa łam, to
rze czy wi ście przy słu gu je mi ta -
kie do fi nan so wa nie, lecz pro -
blem po le ga na tym, że oba -
wiam się, co bę dzie w przy pad -
ku gdy ja bę dę po bie rać po wyż -
szą do pła tę przez przy słu gu ją ce
mi 3 mie sią ce, a pra co daw ca
po upły wie te go cza su zwol ni
mnie z pra cy. Czy w tym przy -
pad ku mo gę sta rać się o za si łek
dla bez ro bot nych? Czy też z po -
wo du po bie ra ne go do fi nan so -
wa nia nie bę dzie przy słu gi wać
mi żad ne świad cze nie?

Bar dzo pro szę o szyb ką od po -
wiedz.

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 
Je śli póź niej zo sta nie Pa ni

zwol nio na przez pra co daw cę, to
po tym cza sie mo że Pa ni spo koj -
nie przejść na za si łek dla bez ro -
bot nych.

Wi tam! w chwi li obec nej  je -
stem na za sił ku bez ro bot nym czy
mo gę roz li czyć się z ubez pie cze -
nia za rok 2012 i 2013? 

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 
Oczy wi ście że tak pod wa run -

kiem, że ubez pie czy ła się Pa ni
sa mo dziel nie w trak cie trwa nia
za sił ku. Nie mniej jed nak wnio -
sko wa nie za rok 2012 za do da -
tek do ubez pie cze nia jest już
nie moż li we, więc po le ca my się
sta rać o ten za rok 2013.

Wi tam ser decz nie.
Pro szę Pań stwa, chcia ła bym

się za py tać o ta ka spra wę – je -
stem obec nie na urlo pie ma cie -
rzyń skim, za ty dzień koń czy mi
się urlop i w związ ku z tym mo je
py ta nie brzmi: cze go mo gę póź -
niej ocze ki wać? Moj pra co daw ca

nie prze dłu żył mi kon trak tu i je -
stem obec nie bez pra cy i czy mo -
gę ubie gać się te raz o za si łek dla
bez ro bot nych i czy przy słu gu je
mi cos jesz cze? Pro szę o po ra dę. 

Po zdra wiam ser decz nie
(da ne oso bo we i ad res e -ma il

do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 
Mo że Pa ni sta rać się o za si łek

dla bez ro bot nych. Oczy wi ście
wraz z uro dze niem dziec ka moż -
na się tak że sta rać o za si łek ro -
dzin ny na nie.

Wi tam. 
Mam do Pań stwa ta kie py ta -

nie, dziś do sta łam pi smo koń co -
we Aan slag z Ho lan dii. Od te go
cza su ile cze ka się na pie nią dze?

Po zdra wiam. 
(da ne oso bo we i ad res e -ma il

do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 
Po wy da niu de cy zji cze ka się

oko ło mie sią ca cza su na wy pła -
tę, pod wa run kiem, że w mię dzy -
cza sie Urząd Skar bo wy nie wy śle
dru ku o po twier dze nie nu me ru
kon ta (opga af re ke nin gnum -
mer), któ re to wy dłu ża czas wy -
pła ty zwro tu po dat ku o oko ło 8
ty go dni od mo men tu je go ode -
sła nia do urzę du.

Wi tam,
Czy do po bie ra nia za sił ku ma -

cie rzyń skie go po trze bu je mel du -
nek w Ho lan dii?

Po zdra wiam
(da ne oso bo we i ad res e -ma il

do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 
Że by po bie rać za si łek ma cie -

rzyń ski nie mu si Pa ni mieć mel -
dun ku na te re nie Ho lan dii.

Wi tam,
Chciał bym za py tać w ja ki spo -

sób po brać lub zdo być for mu la -
rze do roz li cze nia się z pra cy
w Ho lan dii. Szu ka łem na stro nie
Be la sting dienst i je dy ne co zna -
la złem to to, że jest moż li wość
roz li cze nia się, ale roz li cze nia się
w spo sób elek tro nicz ny. Czy po -
przez for mu larz pa pie ro wy też
moż na? Je śli tak, to w ja ki spo -
sób moż na ścią gnąć te for mu la -
rze?

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 
Wy star czy w tym ce lu za dzwo -

nić do Be la sting dienst i po pro sić
o wy sył kę li stow ną od po wied nie -
go for mu la rza do roz li cze nia
z po dat ku. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania nadesłanych tekstów.
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Pytania do eksperta – listy czytelników
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l – Ha lo, ta xi?
– Tak.
– Czy za wie zie cie mnie

do sto li cy Nie miec?
– Osza lał pan? Wie pan, jak

da le ko le ży Ber lin?
– Ber lin... Sześć li ter... pa su je!

l Żo na do mę ża:
– Mam dla cie bie do bre wie -

ści!
– Ja kie?!
– Nie na dar mo opła ci łeś au -

to ca sco.

l – Ku pi łem so bie wczo raj
an ty ra dar.

– I jak?
– Zo rien to wa łem się, że ma

ho mo lo ga cję dro gów ki...
– Jak to?!
–... gdy trzy sta me trów przed ich

za sadz ką za czął ga dać: Szy kuj pie -
nią dze! Szy kuj pie nią dze!

l Po ciąg. Wcho dzi pi ja ny
mło dzie niec. Na py ta nie kon -
duk to ra na te mat bi le tu od -
po wia da, że nie ma pie nię -
dzy.

– Na wód kę to by ło? – py ta
re to rycz nie kon duk tor.

– Przy ja ciel mnie ugo ścił
– od po wia da mło dzian.

– A dla cze go na dro gę nie
dał?

– Jak nie dał... – od po wia da
mło dzie niec wy cią ga jąc zza pa -
zu chy pół li tra...

l Po ciąg z dwo ma sil ni ka -
mi prze mie rzał Ame ry kę.
Po prze je cha niu pew nej od -
le gło ści je den z sil ni ków się
ze psuł. Ża den pro blem po -
my ślał ma szy ni sta i zmniej -
szył pręd kość po cią gu o po -
ło wę. Po po ko na niu ko lej ne -
go dy stan su, po psuł się dru gi
sil nik i po ciąg się za trzy mał.
Ma szy ni sta uznał, że po wi -

nien o wszyst kim po wia do -
mić pa sa że rów, więc w tym
ce lu przy go to wał po niż sze
oświad cze nie:

Pa nie i Pa no wie, mam do brą
i złą wia do mość. Zła wia do -
mość jest ta ka, że oba sil ni ki
się po psu ły i bę dzie my mu sie li
tu tkwić przez ja kiś czas. Na to -
miast do bra wia do mość jest ta -
ka, że zde cy do wa li się Pań stwo
na po dróż po cią giem, a nie sa -
mo lo tem.

l Dy ry gent nie za do wo lo ny
z gry bęb nów:

– Jak wi dać, że jest kiep skim

ma te ria łem na mu zy ka, to mu
się da je dwie pa łecz ki i sa dza
za bęb nem.

Na co ktoś zza bęb nów od po -
wia da:

– A jak i do te go się nie na da -
je, to mu się jed ną pa łecz kę od -
bie ra i szy ku je na dy ry gen ta.

l Dżen tel men roz ma wia ze
swo ją są siad ką:

– Ma da me, sły sza łem wczo -
raj jak Pa ni śpie wa ła.

– Tak tyl ko, dla za bi cia cza su
– od po wia da za wsty dzo na da ma.

– Strasz ną broń Pa ni wy bra -
ła, Ma da me!
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze au tor stwa Agniesz ki Kwa śniew skiej. Au -

tor ka ma 36 lat, po cho dzi z Kra sne go sta wu, a obec nie miesz ka w uro -
czym mia stecz ku Ho orn. Po li ceum ogól no kształ cą cym stu dio wał ad -
mi ni stra cję w Wyż szej Szko le Ad mi ni stra cji i Za rzą dza nia w Za mo ściu,
na stęp nie ukoń czy ła stu dium Asy sten ta Biz ne su w War sza wie i Stu -
dium Ra chun ko wo ści w Kra snym sta wie, z wy kształ ce nia jest księ go -
wą. Wie le lat pra co wa ła w Re dak cji Ho me and Mar ket w War sza wie
oraz w Spoj rze niach Chełm skich, zaj mo wa ła się re kla mą, pi sa ła fe lie -
to ny i prze pro wa dza ła wy wia dy z oso ba mi, któ re mia ły coś cie ka we go
do opo wie dze nia, co by ło jej pa sją. Kil ka lat pra co wa ła z ka ba re tem
Czar ny Sal ce son, któ ry otrzy mał wie le cen nych na gród m.in. na Ogól -
no pol skim Prze glą dzie Ka ba re tów  Ze no na La sko wi ka O. B. O. R. A.
w Po zna niu. Pi sa nie wier szy spra wia au tor ce ogrom ną przy jem ność
i sta no wi ma łą od skocz nię od sza rej rze czy wi sto ści. Pa ni Agniesz ka
Kwa śniew ska za czę ła pi sać jesz cze w li ceum i na le ża ła do To wa rzy -
stwa Mło dych Po etów, jej wier sze by ły pu bli ko wa ne na ła mach re gio -
nal nych ga zet, wie le z nich zo sta ło na gro dzo nych, co mo ty wo wa ło au -
tor kę do dal sze go pi sa nia. 

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!

ŻE GNAJ
Jesz cze się nie przy wi ta łam
A już że gnać nam się przy szło
Ty le chcia łam ci po wie dzieć
Usta zwią zał łań cuch ci szy

Jesz cze my ślą nie ob ję łam
Two jej twa rzy, dło ni, stóp
Już wy cho dzić mu szę 
Fo tel pu sty stoi tam

Jesz cze dło nie nie roz grza ne
Rę ka wicz ki mi po da jesz 
Jesz cze szmin ka na mych war gach 
Nie zma za na, zim ne usta

Jesz cze tyl ko raz po pa trzę
Na karm wzro kiem głod ne cia ło
Pro szę nie każ mi wy cho dzić
Zo bacz ja ka smut na du sza

Wy plu łam sie bie ca łą
Na ga sto ję przed To bą
Stra szę bia ło ścią ko ści
Prze ra żam dy go tem rąk

Oceń, je śli po tra fisz
Kry ty kuj, ale ła god nie
Spró buj je dy nie zro zu mieć
Po trze bą po brze gi
Na peł nio ny ko szyk

***



23Przydatne kontakty w Holandii

n Am ba sa da RP w Ha dze

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

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

n Wy dział Kon su lar ny 

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

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

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

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

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

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

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

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

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

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

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

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

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

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

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

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

n ABU

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

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

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

n NBBU

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

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

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

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

n Holenderska Izba Handlowa

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

n Ho len der ska Po li cja

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

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

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

n Kon su lat

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

n In for ma cja te le fo nicz na 

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

n Urząd gmi ny

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

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

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

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

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

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

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

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

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

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

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

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

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

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

FOT. STOCK.XCHNG / HERMAN BRINK MAN
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