
Ile powinniście
zarabiać

Ko lej ne cię cia w za -
sił kach so cjal nych 

Ciekawostki
o Holandii

Każ da oso ba, któ ra pra -
cu je (lub pro wa dzi wła -
sną dzia łal ność go spo -
dar czą) w Niem czech
i ma tam miej sce za -
miesz ka nia, ma pra wo
do sta ra nia się o za si łek
ro dzin ny na dzie ci. Na zy -
wa się on Kin der geld
i przy słu gu je on na dzie ci
po ni żej 25 ro ku ży cia,
któ re się utrzy mu je. 

Wa run kiem ba zo wym
otrzy my wa nia te go świad cze -
nia jest po zo sta wa nie dzie ci
w go spo dar stwie do mo wym,
czy li w skró cie wspól ne prze -
by wa nie pod jed nym ad re -
sem (na przy kład w Pol sce).
W przy pad ku dzie ci star szych

(po wy żej 18 ro ku ży cia) na le -
ży tak że speł nić do dat ko we
wa run ki – dzie ci te mu szą
kon ty nu ować na ukę oraz
ewen tu al nie osią gać re la tyw -
nie ni ski do chód lub nie osią -
gać go wca le. 

War to wspo mnieć, że je śli
ktoś do tej po ry nie sta rał
się o to świad cze nie, mo że
to zro bić w każ dej chwi li
– nie miec kie urzę dy wy pła -
ca ją Kin der geld na wet
do czte rech lat do ty łu! Oso -
ba, któ ra zło ży wnio sek o za -
si łek ro dzin ny, uzy ska go
za okres, w któ rym wy stę po -
wa ło pra wo do po bie ra nia
za sił ku, nie wię cej niż do 4
lat wstecz. A jest o co się
sta rać. Po szcze gól ne kwo ty
za sił ku ro dzin ne go z Nie -
miec przed sta wio ne są w ta -
be li 1 (Tab. 1). 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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W Niemczech też istnieje dodatek
do zasiłku rodzinnego (Kinderzuschlag)!



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Tak więc w przy pad ku ro dzi -
ny z troj giem dzie ci moż -
na uzy skać na wet 558 eu ro
na mie siąc do dat ko wych fun -
du szy na dzie ci. A to nie
wszyst ko.

Nie miec ki sys tem świad -
czeń so cjal nych prze wi du je
tak że do dat ko we świad cze nie
dla osób, któ re za ra bia ją
mniej niż prze cięt ne nie miec -
kie za rob ki. Mo wa o Kin de rzu -
schlag – do dat ku do za sił ku
ro dzin ne go z Nie miec. 

Że by go otrzy mać na le ży
speł nić kil ka do dat ko wych
wa run ków, któ re są przed sta -
wio ne po ni żej. 

Pra wo do te go do dat ku
przy słu gu je na dzie ci, któ re
rów nież nie ukoń czy ły 25 ro ku
ży cia oraz prze by wa ją we
wspól nym go spo dar stwie do -
mo wym (np. w Pol sce) wraz
z oso bą pra cu ją cą w Niem -
czech. Na dzie ci te bez względ -
nie mu si być po bie ra ny za si -
łek ro dzin ny (Kin der geld),
o któ rym by ła mo wa po wy żej. 

Jak sa ma na zwa wska zu je,
jest to za po mo ga dla osób, któ -
rych za rob ki są re la tyw nie niż -

sze, tak więc mie sięcz ny do -
chód go spo dar stwa do mo we go
nie mo że prze kro czyć usta wo -
we go nie miec kie go mi ni mum
– 900 eu ro brut to/mie siąc
(kwo ta ta jest usta lo na dla
mał żeństw, a dla osób sa mot -
nie wy cho wu ją cych dzie ci wy -
no si ona 600 eu ro/mie siąc). 

Waż nym aspek tem w po -
bie ra niu Kin de zu schlag jest
to, że w związ ku z je go po bie -
ra niem, na le ży umieć udo ku -
men to wać, że utrzy mu je się
dzie ci dzię ki pie nią dzom uzy -
ska nym od pań stwa nie miec -
kie go. Tak więc urząd z pew -
no ścią bę dzie wy ma gał ra -
chun ków i po twier dzeń na to,
że   kwo ty wy pła ca ne ro dzi -
com (opie ku nom) ty tu łem do -
dat ku fak tycz nie są prze zna -
cza ne na wy cho wa nie i opła -

ca nie po trzeb ich po ciech.
Jest to nie zmier nie istot ne,
po nie waż w przy pad ku bra ku
ta ko wych tra ci się pra wo
do te go do dat ku. 

Sa ma kwo ta wy pła ca ne go
do dat ku jest ob li cza na na pod -
sta wie do cho dów oboj ga ro dzi -
ców (opie ku nów). Mak sy mal nie
wy no si ona 140 eu ro/mie siąc
na każ de dziec ko prze by wa ją ce
w go spo dar stwie do mo wym.
Jest ona wy pła ca na ra zem z za -
sił kiem ro dzin nym. 

Pod su mo wu jąc: ro dzi -
na z troj giem dzie ci, ma ją ca
pra wo za rów no do za sił ku ro -
dzin ne go (Kin der geld) jak i do -
dat ku do nie go (Kin de zu -
schlag) mo że otrzy mać od pań -
stwa nie miec kie go na wet 978
eu ro mie sięcz nie na utrzy ma -
nie swo ich dzie ci! Tak więc je śli

speł nia cie wszyst kie po wyż sze
wa run ki, nie zwle kaj cie – złóż -
cie wnio sek i za pew nij cie swo -
im dzie ciom do dat ko we środ ki
fi nan so we, na przy kład na dal -
szą na ukę! 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY
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ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 3 grudnia 2013Praca i życie w Holandii2

Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy

w tym zakresie 
zapraszamy do wysyłania 

e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl
Odpowiedzi udzielimy na

łamach gazety.

W Niemczech też istnieje dodatek
do zasiłku rodzinnego (Kinderzuschlag)!

FOT. STOCK.XCHNG / LYNN HOPPER

Reklama



3Reklama



Po dej mu jąc pra cę w Ho lan -
dii każ dy mu si wie dzieć w ja -
kim cha rak te rze i na ja kich
wa run kach po wi nien wy ko -
ny wać swo ją pra cę. Skąd się
te go do wie dzieć? Otóż
z umo wy o pra cę!

Jest to bar dzo waż ny do ku -
ment, w któ rym pra cow nik i pra -
co daw ca WSPÓL NIE usta la ją
wa run ki za trud nie nia, wa run ki
pła co we oraz wie le in nych bez -
po śred nio zwią za nych z wy ko ny -
wa niem pra cy, w szcze gól no ści
z agen cją tym cza so we go za trud -
nie nia. Że by wy ko ny wać pra cę
mu szą zo stać usta lo ne wspól nie
wa run ki, pra wa i obo wiąz ki za -
rów no dla pra cow ni ka, jak i pra -
co daw cy. Jest to obo pól ny kon -
trakt, któ ry mu si zo stać uzna ny
przez obie stro ny. 

A co pra co daw ca po wi nien
sto so wać wo bec swo je go pra -
cow ni ka w po sza no wa niu je go
praw pra cow ni czych? Otóż wie le
ak tów praw nych nad rzęd nych
funk cjo nu ją cych w Ho lan dii, m.
in:

– ho len der skie pra wo cy wil ne
(to tu za pi sa ne są wszyst kie po -

sta no wie nia od no śnie kwe stii
pro ble ma tycz nych, za sad przy -
zna wa nia urlo pów itp.),

– usta wę o mi ni mal nym wy -
na gro dze niu dla pra cow ni ków
(wię cej o tym bę dzie w dal szej
czę ści),

– usta wę o go dzi nach pra cy
(ATW) w któ rej re gu lo wa ny jest
czas pra cy i usta wo we prze rwy
w pra cy,

– pra wo pra cy, w któ rym jest
mo wa o wa run kach pra cy, ubez -
pie cze niu, itp. 

W przy pad ku, gdy umo wa
o pra cę na ru sza któ ryś z tych ak -
tów praw nych (lub in ny nad rzęd -
ny), ma cie pra wo się z nią nie
zgo dzić i w po wo ła niu
na sprzecz ny prze pis do ma gać
się jej zmia ny. 

Co wię cej, każ da umo wa
o pra cę mu si być zgod na z CAO!
Je dy nym przy pad kiem, gdy mo -
że ist nieć sprzecz ność ist nie je
wte dy, gdy jest ona... na ko rzyść
pra cow ni ka (więk szość agen cji
tym cza so we go za trud nie nia
współ gra z CAO, li sta pra co daw -
ców, któ rych nie obo wią zu ją te
prze pi sy – nie mniej jed nak jest
nie licz na – znaj du je się na stro -
nie in ter ne to wej www.sncu.nl). 

War to wie dzieć, że na te re nie
Ho lan dii bar dzo czę sto spo ty ka -
nym przy pad kiem jest za wie ra -
nie umów o pra cę ust nych, czy li
ta kich, któ re for mal nie nie są
spi sa ne w for mie do ku men tu.
Sy tu acje ta kie są na gmin ne, po -
nie waż w Ho lan dii zwy cza jo wo
przyj mu je się, że je śli pra cow nik
na rzecz pra co daw cy świad czy
pra cę mi ni mum 20 go dzin ty go -
dnio wo z gó ry przy słu gu je mu
pra wo do wszyst kich praw pra -
cow ni czych i uzy sku je sta tus
pra cow ni ka te go pra co daw cy.
Za mysł bar dzo pro sty i wy god ny,
nie mniej jed nak ta kie dzia ła nia
mo gą pro wa dzić do wie lu na ru -
szeń (m. in. praw pra cow ni -
czych), tak więc dąż cie do te go,
by po mie sią cu wa szej pra cy
„ust nej” jed nak otrzy mać wer sję
pa pie ro wą umo wy. 

Co po win no się znaj do wać
w umo wie o pra cę? 

Na umo wie o pra cę po win ny
się znaj do wać: da ne pra co daw -
cy, da ne pra cow ni ka, da ta roz -
po czę cia pra cy, da ta za koń cze -
nia umo wy o pra cę, wy so kość
wy na gro dze nia, wy so kość ewen -

tu al nych do dat ków do pen sji
oraz okres wy po wie dze nia umo -
wy.

A jak po win no wy glą dać 
Wa sze wy na gro dze nie?

Zgod nie z sys te mem CAO Wa -
sze wy na gro dze nia mo gą wy glą -
dać w dwo ja ki spo sób. Mo że cie
zo stać przy po rząd ko wa ni do sys -
te mu tzw. ABU lub sys te mu wy -

na gra dza nia pra co daw cy -użyt -
kow ni ka. 

Pierw szy przy pa dek, czy li wy -
na gro dze nie ABU to nic in ne go
jak fak tycz ne wy na gro dze nie
„go dzi no we”. Ozna cza to, że pra -
cow nik otrzy mu je wy pła tę tyl ko
za fak tycz nie prze pra co wa ny
czas u da ne go pra co daw cy. Jest
to wy na gro dze nie bez ja kich kol -
wiek do dat ków, czy li np. słyn ne -
go urlo po we go. 

Że by okre ślić je go fak tycz ną
wy so kość wy na gro dze nia bie rze
się pod uwa gę trzy kry te ria:

1. Do któ rej gru py sta no wisk
na le żysz,

2. Do któ rej ta be li wy na gro -
dzeń na le żysz,

3. Czy mia łeś okre so we pod -
wyż ki.

Nie wy glą da to zbyt opty mi -
stycz nie, nie mniej jed nak
po prze pra co wa niu 52 ty go dni
(w jed nej agen cji!) mo że cie
otrzy mać pod wyż kę! W każ dym
ro ku ka le da rzo wym Wasz pra co -
daw ca po wi nien spraw dzać czy
prze pra co wa li ście owe 52 ty go -
dnie – w przy pad ku gdy tak jest
otrzy ma cie okre so wą pod wyż kę.
A ile mo że być tej pod wyż ki? Do -
kład nie 2,75% po więk szo ne go
wy na gro dze nia go dzi no we -
go. I tak w kół ko, co każ de ko lej -
ne 52 ty go dnie ko lej na pod wyż -
ka. Sprawdź czy i To bie się ona
już na le ży.

Od no śnie przy dzia łu do gru py
sta no wisk, za wsze zo sta niesz
przy po rzad ko wa ny do ta kiej pra -
cy, któ ra naj bar dziej od po wia da
po zio mo wi Two jej wie dzy, Two im
umie jęt no ściom oraz sa mo -
dziel no ści i sta żu pra cy ogó łem.
Tak więc je śli masz do świad cze -
nie w za wo dzie, któ ry te raz wy -
ko nu jesz, nie mo żesz zo stać
przy po rząd ko wa ny do gru py
osób bez do świad cze nia,
a w związ ku z tym Two ja pen sja
nie mo że być rów na ich pen sji. 

Do gru py osób bez do świad -
cze nia (z naj niż szym wy na gro -
dze niem) mo żesz zo stać przy po -
rząd ko wa ny tyl ko i wy łącz nie
wte dy, gdy nie masz do świad -
cze nia za wo do we go lub je steś:

– bez ro bot ny przez dłuż szy
czas lub po wra ca ją cy na ry nek
pra cy po dłuż szej prze rwie,

– oso bą za li czo ną do krę gu
osób z ukie run ko wa niem na ak -
ty wi za cję za wo do wą,

– pra cow ni kiem wa ka cyj nym,
– ab sol wen tem, ‹ ‹ ‹
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‹ ‹ ‹

– pra cow ni kiem tym cza so -
wym bez udo ku men to wa nej
kwa li fi ka cji na po zio mie tzw. 2
(szko ły śred niej z wy uczo nym
za wo dem po świad czo nym dy -
plo mem).

Dru gim spo so bem ob li cza nia
pen sji jest wy na gro dze nie dla
pra cow ni ków sta łych pra co -
daw cy -użyt kow ni ka. Wy na gro -
dze nie te sto su je się, gdy pra cu -
jesz przez 26 ty go dni na rzecz
jed ne go pra co daw cy (po wię cej
szcze gó łów cof nij sie do po -
przed nie go ar ty ku łu o fa zach A,
B, i C w nu me rze 45 z 19 li sto -
pa da 2013 r.). W każ dym ta kim

przy pad ku pra co daw ca jest zo -
bo wią za ny wy pła cać pen sję
w ta ki wła śnie spo sób. Tu taj
ma my do czy nie nia nie tyl ko
z su ro wym wy pła ca niem prze -
pra co wa nych go dzin (jak w wy -
pła tach ABU) ale i do dat ka mi!
A tych mo że być wie le: do da tek
za nad go dzi ny, prze su nię te go -
dzi ny, do da tek za dni świą tecz -
ne, zwro ty kosz tów i wie le, wie -
le in nych. 

Wy na gro dze nia a fa zy

W fa zie A Two je wy na gro dze -
nie usta la ne jest in dy wi du al nie.
Skła da się ono tyl ko i wy łącz nie

z kwo ty wy pła ca nej ty tu łem su -
ro wych go dzin prze pra co wa nych
(chy ba, że umo wa o pra cę sta no -
wi ina czej, ale to tak że kwe stia
in dy wi du al na). 

W fa zie B wy na gro dze nie
jest po więk szo ne o wy pła tę
z ty tu łu go dzin w któ rych nie
pra cu jesz, a po wi nie neś. Ta ka
sy tu acja mo że mieć miej sce
w mo men cie, gdy pra co daw ca
nie ma wy star cza ją cej ilo ści
zle ceń, by za pew nić pra cę dla
wszyst kich, a trwa umo wa
o pra cę. Do dat ko wo moż -
na tak że otrzy mać pła te urlo -
po we oraz dni świą tecz ne.

Do dat ko wo w przy pad ku fa -
zy C, gdy po ja wia się no we
zle ce nie na pra cę, mo że cie
sta rać się o ne go cja cję wy so -
ko ści wy na gro dze nia z pra co -
daw cą, a zgod nie z za sa da mi
CAO wa sze wy na gro dze nie
nie mo że być mniej sze
niż 81% wy na gro dze nia
w przy pad ku wy ko ny wa nia
wcze śniej sze go zle ce nia. 

Pod su mo wa nie tych wia -
do mo ści znaj du je się w ta be -
li 1 (Tab. 1).

To ile mo żesz za ro bić?

Staw ki fak tycz nych wy na -
gro dzeń go dzi no wych ob li -
cza ne i in dek so wa ne są co
ja kiś czas sys te ma tycz nie
na pod sta wie śred nich pen sji
w Ho lan dii. Naj now sza wer -
sja po cho dzi z lip ca 2013 ro -
ku i z każ dą ko lej ną staw ki

wy na gro dzeń ro sną pro por cjo -
nal nie o kil ka dzie sią tych pro -
cen ta. W ta be li 2 (Tab. 2) przed -
sta wia my mi ni mal ne kwo ty
(brut to!) przy pa da ją ce na wy na -
gro dze nia pra cow ni cze. (Tab. 2)

UWA GA!
Je śli ma cie wąt pli wo ści co

do cha rak te ru Wa szej pra cy
i jej zgod no ści z CAO skon tak -
tuj cie się (ano ni mo wo) ze Sto -
wa rzy sze niem ds. Prze strze -
ga nia Prze pi sów CAO dla Pra -
cow ni ków Tym cza so wych
(Stich ting Na le ving CAO vo or
Uit zend krach ten – SNCU)

Je ste ście cie ka wi, co wię -
cej jest jesz cze opi sa ne
w CAO? Za dwa ty go dnie trze -
cia część. A w niej kwe stie
do ty czą ce spraw ad mi ni stra -
cyj nych w związ ku z Wa szą
pra cą. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy

w tym zakresie 
zapraszamy do wysyłania 

e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl
Odpowiedzi udzielimy na
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Na stał ko niec se zo nu w Ho -
lan dii. Pra cy co raz mniej,
ostat nie pra ce na szklar -
niach już do go ry wa ją. Więk -
szość se zo no wych kon trak -
tów się już skoń czy ła lub ma
się ku nie uchron ne mu koń -
co wi. W związ ku z tym wie lu
na szych ro da ków wy jeż dża
z kra ju tu li pa nów na tak zwa -
ną „pau zę zi mo wą” do Pol -
ski. Nie mniej jed nak czę sto
się zda rza, że wraz z wy jaz -
dem za po mi na ją oni po za my -
kać swo je spra wy i na dru gi
rok wró cą z po wro tem do Ho -
lan dii (lub wca le), gdzie mo -
że cze kać na nich wie le nie -
spo dzia nek w po sta ci dłu -
gów czy za le gło ści wo bec
urzę dów i in sty tu cji. 

Po ni żej przed sta wia my więc
li stę czyn no ści, któ re po wi nien
wy ko nać każ dy Po lak przed wy -
jaz dem z Ho lan dii. Nie każ dy bo -
wiem zda je so bie spra wę z te go,
że po zo sta wia jąc w Ni der lan -
dach pew ne rze czy lo so wi, wró -
cą one do nas jak bu me rang
i przy jem ne one nie bę dą. 

W pierw szej ko lej no ści na le -
ży skon tak to wać się ze swo im
(by łym) pra co daw cą i spraw -
dzić, czy po sia da on nasz pra wi -
dło wy ad res w Pol sce. Jest to
nie zmier nie waż ne, po nie waż
wraz z koń cem ro ku 2013 pra -
co daw ca jest zo bo wią za ny
do wy sta wie nia Ja arop ga -
af’u – ho len der skiej kar ty po -
dat ko wej. Jak wia do mo, każ dy
chce jak naj szyb ciej się roz li -
czyć z po dat ku, a bez Ja arop ga -
af’u jest to bar dziej utrud nio ne.
Fakt po sia da nia przez pra co -
daw cę nie pra wi dło we go ad re su
mo że skut ko wać tym, że wy śle
on kar tę po dat ko wą na nie pra -
wi dło wy lub nie ak tu al ny ad res
– prze dłu ży to z pew no ścią czas

ocze ki wa nia na zło że nie de kla -
ra cji po dat ko wej, co nie jest
w in te re sie ni ko go. 

Dru gą spra wą, tak że zwią za -
ną z ad re sem w Pol sce, jest
obo wiąz ko we wy mel do wa nie
się z gmi ny (Ge me en te). Każ da
oso ba, któ ra jest za re je stro wa -
na w urzę dzie gmin nym w Ho -
lan dii po win na przed wy jaz -
dem się do nie go udać oraz
zgło sić fakt wy jaz du do Pol ski.
War to tak że po dać im swój no -
wy ad res za miesz ka nia – w ra -
zie, gdy by urząd wy sy łał ko re -
spon den cję, ma się tą pew -
ność, że tra fi ona do nas. Do -
kład nie to sa mo na le ży zro bić
w Be la sting dienst (Urząd Skar -
bo wy) oraz w SVB (w przy pad -
ku, gdy jest po bie ra ny za si łek
ro dzin ny). Co wię cej, oso by za -
mel do wa ne w Ho lan dii ma ją
obo wią zek kon ty nu acji swo je -
go ubez pie cze nia, mi mo za -
prze sta nia pra cy. Tak więc oso -
ba, któ ra wy je cha ła do Pol ski
i nie wy mel do wa ła się, po pew -
nym cza sie mo że spo dzie wać
się we zwa nia do za pła ty z CVZ
swo jej po li sy ubez pie cze nio wej
za ca ły okres za mel do wa nia
w Ho lan dii. 

Ko lej ną kwe stią jest do da tek
do ubez pie cze nia (Zorg to eslag).
Wie le osób pra cu ją cych w Ho -
lan dii po bie ra go co mie siąc,
w spo sób za licz ko wy. Ozna cza
to, iż w oko li cach dwu dzie ste go
dnia każ de go mie sią ca urząd
wy pła ca „z gó ry” pie nią dze
za mie siąc ko lej ny. Ko niec pra cy
w Ho lan dii ozna cza tak że ko -
niec opła ca nia przez na sze go
pra co daw cę skła dek na ubez -
pie cze nie zdro wot ne, co skut ku -
je bra kiem pra wa do po bie ra nia
do dat ku do ubez pie cze nia,
o czym nie wszy scy wie dzą.
W przy pad ku wy jaz du do Pol ski
i nie po in for mo wa niu urzę du
o za prze sta niu pra cy w Ho lan dii,
Be la sting dienst w dal szym cią -
gu bę dzie wy pła cał nie świa do -
mie pie nią dze, po czym na wet
do 5 lat mo że do ma gać się ich

zwro tu, nie raz z ko lo sal ny mi od -
set ka mi w po sta ci przy sła nia
cze ku do za pła ty. Każ dy chciał -
by unik nąć sy tu acji zwra ca nia
pie nię dzy, więc po le ca my kon -
takt z urzę dem skar bo wym ce -
lem za trzy ma nia swo je go do -
dat ku do ubez pie cze nia. Do -
kład nie ta sa ma sy tu acja do ty -
czy po bie ra nia za sił ku ro dzin ne -
go oraz do dat ku do nie go. War -
to więc po in for mo wać wszyst -
kie urzę dy o swo im wy jeź dzie
– dzię ki te mu ma my kil ka
zmar twień mniej oraz wię cej
pie nię dzy („za osz czę dzo ne od -
set ki”) w port fe lu. 

Przed ostat nią rze czą jest
kwe stia kon ta ban ko we go.
Fakt, że wy jeż dża się z Ho lan -
dii i na ra chu nek ban ko wy
prze sta ją przy cho dzić wpły wy
co mie sięcz ne nie ozna cza, że
kon to ban ko we sa mo au to ma -
tycz nie się za mknie. Bę dzie
ono na dal funk cjo no wać, co
wię cej bę dą po bie ra ne za nie
opła ty ma ni pu la cyj ne (opła ty
za kar ty, pro wa dze nie kon ta),
któ re w bar dzo krót kim cza sie
mo gą stwo rzyć wiel ki de bet
na kon cie. A po kil ku mie sią -
cach do do mu mo że za pu kać
ko mor nik. Tak więc przed wy -
jaz dem za mknij swo je kon to
ban ko we (chy ba, że w ko lej -
nym ro ku wra casz do Ni der lan -
dów i go dzisz się na po trą ca -
nie opłat ma ni pu la cyj nych)
i śpij spo koj nie.

Na sam ko niec rzecz naj -
waż niej sza. Za bierz ze so bą
WSZYST KIE do ku men ty, któ re
otrzy ma łeś z urzę dów i in sy tu -
cji ho len der skich. Dla przy kła -
du – z pew no ścią masz ze so -
bą de cy zję o wy da niu nu me ru
BSN (sta re go so fi nu me ru) czy
umo wę o pra cę. Nie któ rym
oso bom to umy ka, a nie wszy -
scy wie dzą, że wła śnie ten je -
den świ stek pa pie ru jest tak
waż ny, że na le ży go trzy mać
głę bo ko w swo ich szu fla dach,
po nie waż nie ma mo zli wo ści
uzy ska nia je go ko pii z urzę du!

A jest on po trzeb ny do słow nie
wszę dzie – do uzy ska nia ubez -
pie cze nia, do otwar cia kon ta
ban ko we go, do mel dun ku
w gmi nie. 

Ta sa ma za sa da ty czy się
tak że pism od pra co daw cy.
Spa kuj ze so bą wszyst kie
umo wy o pra cę, sa la ri sy oraz
in ne do ku men ty, któ re otrzy -
ma łeś. Ni gdy nie wiesz, kie dy
Ci się przy da dzą. 

Tak więc bądź mą dry i od -
hacz wszyst kie nie zbęd ne
rze czy do zro bie nia przed wy -
jaz dem:

– sprawdź czy pra co daw ca
ma Twój ak tu al ny ad res po -
za Ho lan dią,

– wy mel duj się z gmi ny,
– po wia dom wszyst kie

urzę dy o zmia nie ad re su,
– za mknij swój do da tek

do ubez pie cze nia, za si łek ro -
dzin ny i do da tek do nie go,

– za mknij swo je kon to ban -
ko we,

– za bierz ze so bą wszyst -
kie do ku men ty.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

7Praca i życie w Holandii
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Co zro bić przed wy jaz dem z Ho lan dii???

FOT. STOCK. XCHNG / DAVID RITTER

FOT. STOCK. XCHNG / KAREN WINTON

Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy

w tym zakresie 
zapraszamy do wysyłania 

e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl
Odpowiedzi udzielimy na

łamach gazety.
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W ho len der skiej po li ty ce naj -
czę ściej wy ma wia ne sło wo to
ostat nio... kry zys. Mi ni stro -
wie i rzą dzą cy prze ści ga ją się
w po my słach jak zmiej szyć
wy dat ki pań stwo we na spra -
wy so cjal ne dla swo ich oby -
wa te li i be ne fi cjen tów. Na je -
den z hmm... cie kaw szych
po my słów wpa dła ostat nio
mi ni ster do spraw spo łecz -
nych Jet ta Klijn sma, któ ra to
prze sta wi ła swój zja wi sko wy
plan na pra wy fun du szy
skarb ca ho len der skie go. 

Po pierw sze, chce ona ukró cić
nie ja sno ści od no śnie przy zna -
wa nia za sił ków so cjal nych.
Do tej po ry każ da gmi na mo gła
swo bod ne po słu gi wać się pew -
nym mar gi ne sem w kwe stii
przy zna wa nia lub nie tych świad -
czeń. To oni w więk szo ści wła -
śnie de cy do wa li o tym czy ko -
muś zo sta nie on przy zna ny
i w ja kiej wy so ko ści. Zgod nie
z pro jek tem mi ni ster ma się to
zmie nić – w ca łej Ho lan dii ma
po wstać jed no li ty sys tem dla za -
sił ków so cjal nych, wy klu cza ją cy
róż ni ce na po zio mie gmin nym.
Co wię cej, czas ocze ki wa nia
na nie wzro śnie i to o kil ka ty go -
dni. Ma być tak że wię cej kon tro -

li w trak cie po bie ra nia owych
świad czeń, by eli mi no wać bez -
praw nie po bie ra ne pie nią dze
z pań stwa i usku tecz nić sys tem

ścią ga nia nie praw nie po bra nych
za sił ków. 

Po dru gie na to miast, mi ni ster
dą ży do te go, by na jed no go spo -

dar stwo do mo we przy pa dał
je den za si łek. Ozna cza to nic
in ne go, jak to, że je śli w jed -
nym do mu miesz ka ją dwie
oso by, bę dą ce dla sie bie
part ne ra mi fi skal ny mi (np.
mał żeń stwo) i obo je po bie ra -
ją za si łek, np. So cjal ny, to nie
bę dzie on już przy zna wa ny
dla każ de go z osob na, lecz...
je den wspól ny. Jak by te go by -
ło ma ło, oczy wi ście w wy mia -
rze ob ni żo nym. Co cie kaw -
sze, je śli dla przy kła du w jed -
nym go spo dar stwie miesz ka
mat ka i syn, to oni tak że
zgod nie z no wy mi za sad mi
zo sta ną po trak to wa ni ja ko
part ne rzy i otrzy ma ją je den
wspól ny za si łek. 

Mi ni ster zgod nie z tym pla -
nem ma za miar „ura to wać”
po nad 90 mi lio nów eu ro.
A czy pro jekt się przyj mie
oka że się już nie dłu go – zo -
stał on wy sła ny do ak cep ta cji
do ho len der skie go par la -
men tu i ist nie je re al ny plan
wpro wa dze nia go w ży cie
wraz z lip cem 2014 ro ku.

Co o tym my sli cie? Cze ka -
my na Wa sze opi nie pod ad -
re sem re dak cja@go niec pol -
ski.nl. Naj cie kaw sze opu bli -
ku je my na ła mach ga ze ty.

AT

ŹRÓ DŁO: DUTCH NEWS. NL

Ko lej ne cię cia w za sił kach so cjal nych i eme ry tu rach

FOT. STOCK. XCHNG / JORGE VICENTE

FOT. STOCK. XCHNG / THERA
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Gra ni ca po mię dzy Ho lan dią
a Bel gią ma 450 ki lo me trów.
Zo sta ła ona wy ty czo na w ro -
ku 1843 zgod nie z Trak ta tem
z Ma astricht. 

Po II woj nie świa to wej zo sta ła
zmie nio na, lecz tyl ko nie znacz -
nie. Te raz tak że mo że ulec zmia -
nie. Wszyst ko przez rze kę o na -
zwie Mo za, któ ra to zmie ni ła
swo je ko ry to. 

Rze ka ta jest od po nad 170 lat
na tu ral ną gra ni cą po mię dzy obo -
ma kra ja mi. Wraz ze zmia ną jej
bie gu zmie nia ją się tak że po -
wierzch nie te ry to rium Ho lan dii
i Bel gii – w tym przy pad ku na ko -
rzyść Ho lan dii, któ ra moż li we, że
zy ska na wet o 14 hek ta rów wię cej
po wierzch ni. Pod wa run kiem oczy -
wi ście, że no wa gra ni ca zo sta nie
za ak cep to wa na przez Bel gię. 

AT

Holandia bedzie większa
o 14 hektarów?

FOT. STOCK. XCHNG / CRE ATI VE DAW

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. 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, od stwo -
rze nia pro jek tu przez wy ko na -
nie me bli, aż po ich mon taż.
Ofe ru je my 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 pew nia my pro jekt kom -
pu te ro wy, pro fe sjo nal ny mon -
taż oraz trans port. Dzia ła my
na te re nie ca łej Ho lan dii. ZA -
DZWOŃ: Tel. +31616044697,
+31611356904 

l Trans port – ofe ru je:
Sprze daz bi le tow lot ni czych, au -
to bu so wych I wa ka cji do Pol -
ski I po swie cie. Bi le ty mo zna
tez za pal cic w biu rze dla na -
szych go sci z Pol ski. Bi le ty
wszyst kich li ni lot ni czych. Wa ka -
cje gwa ran cja re no mo wa nych
ho len der skich biur pod rozy.
tel: 0031104523954,003161
8529839; www.di na tra vel.nl;
www.che ap tic kets -wa ka cje.eu

OGŁOSZENIA DROBNE

PRACA

l PRA COW NIK PRO DUK CYJ -
NY w Bo xtel. Obo wiąz ki: przy go -
to wy wa nie i pa ko wa nie sa ła tek,
prze ką sek oraz ka na pek. Wy ma -
ga nia: dys po zy cyj ność do pra cy
na zmia ny oraz w okre sie Bo że go
Na ro dze nia, zręcz ność oraz do -
kład ność. Za dzwoń: Til -
burg 0031 886886350, Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste lve -
en 0031 204701513; CV:
jobs@ot to work for ce.eu.

l PRA COW NIK LO GI STY KI,
oko li ce Am ster da mu oraz Ven ray.
Obo wiąz ki: roz ła du nek i przyj mo -
wa nie za mó wień, sor to wa nie pro -
duk tów, pra ce ze ska ne rem. Wy -
ma ga nia: dys po zy cyj ność do pra -
cy na min 6 mie się cy, pra ca
w Świę ta, do bra zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go, nie miec kie go
bądź ho len der skie go. Za dzwoń:
Til burg 0031 886886350, Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste lve -
en 0031204701513, CV:
jobs@ot to work for ce.eu.

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 Mon ter ru ro cią gów. Wy ma -
ga ne: do świad cze nie w pra cy ja -
ko Mon ter rur, do świad cze nie
przy spa wa niu TIG, 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.

l Wie sza nie dro biu na ha ki.
Lo ka li za cja: Nij ker ke rve en (Ho -
lan dia). Ro dzaj sta no wi ska: pra -
cow nik pro duk cji. Po szu ku je my
męż czyzn z do świad cze niem
przy wie sza niu kur cza ków na ha -
ki. Wy ma ga nia: Wy kształ ce nie:
nie wy ma ga ne, do świad cze nie
na w/w sta no wi sku; du ża mo ty -
wa cja; od por ność na spe cy ficz ne
wa run ki (wy so ka tem pe ra tu ra,
za pach, etc.); pro szę po dać w cv
da tę go to wo ści do wy jaz du lub
moż li wo ści pod ję cia pra cy. Ofe ru -
je my: staw kę 9.26 eu ro brut to/h,
miesz ka nie (płat ne 65 eu ro ty go -
dnio wo), ubez pie cze nie. Za in te re -
so wa ne oso by pro si my o wy sła -
nie cv wraz z ko pia do wo du na in -
fo@equ ipeu it zend bu re au.nl.
Skon tak tu je my się z wy bra ny mi
kan dy da ta mi.

l MA LARZ SPRAY OWY. OPIS
STA NO WI SKA: Pra ca po le ga
na re no wa cji kon te ne rów: przy -
go to wy wa nie do ma lo wa nia,
czysz cze nie, ma lo wa nie spray -
owe. WY MA GA NIA: do świad cze -
nie w ma lo wa niu spray owym po -
wierzch ni me ta lo wych, mi le wi -
dzia na oso ba, któ ra pra co wa ła
ja ko la kier nik sa mo cho do wy,
ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go lub nie miec -
kie go, do kład ność, mi le wi dzia -
ne pra wo jaz dy. OFE RU JE MY:
trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa nia
do za kła du pra cy, za kwa te ro wa -
nie, ob słu gę ka dro wo – ad mi ni -
stra cyj ną, pra cę na dłuż szy
okres cza su. Oso by za in te re so -
wa ne 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
pro si my wpi sać: MA LARZ
SPRAY OWY.



Rze czy o któ rych ma ło
kto wie, czy li cie ka -
wost ki o Ho lan dii i jej
miesz kań cach

1. Ho len der skie pącz ki.

Świę ta co raz bli żej. Wszyst kie
mia stecz ka i wsie ho len der skie
grom ko szy ku ją się na nad cho -
dzą ce uro czy sto ści zwią za ne
z Bo żym Na ro dze niem. Nie dość,
że po ja wia się co raz wię cej świą -
tecz nych lam pek, bom bek i stro -
ików, to na uli cach i jar mar kach
czuć już za pach cze goś, co ty po -
wo ko ja rzy się z nad cho dzą cym
cza sem Bo że go Na ro dze nia i No -
wym Ro kiem – Olie bol len. A co
to? Otóż moi dro dzy, są to ho len -
der skie pącz ki, świą tecz ny i no -
wo rocz ny przy smak Ho len drów! 

Że by by ło ma ło, przy po mi na ją

one pącz ki wy twa rza ne w Pol -
sce. Ol lie bo len to nic in ne go ja -
ko ho len der ski pącz ko -ra cuch
po sy pa ny cu krem pu drem. Bar -
dzo tłu sty (uwa ga dro gie Pa nie
– je den Olie bol to na wet 120
kcal!), ale za ja da ny przed Ho len -
drów już na dwa mie sią ce
przed koń cem ro ku. Nie spo sób
go nie spo tkać na każ dym stra -
ga nie (ker mis) w Ho lan dii już te -
raz, na po nad mie siąc przed No -
wym Ro kiem. A za ja da ją się nim
na praw dę wszy scy, od dzie ci
po eme ry tów! 

Sprze da wa ne są w dość spe -
cy ficz nych wa run kach, nie mniej
jed nak mo że wła śnie w tym tkwi
ich urok? Zwięk szo ne wy stę po -
wa nie Olie bol len ob ser wu je się
w ob woź nych stra ga nach
– sprze da wa ne są wprost z sa -
mo cho du! Wa run ki sa ni tar ne, to
kwe stia dys ku syj na, ale smak...
nie za po mnia ny!;)

2. Po szu ki wa ny, 
po szu ki wa na – Frau An tie.

Te raz hi sto ria z pu li „kto kol -
wiek sły szał, kto kol wiek wie”.
Kim jest Frau An tie? Pod po -
wiedź – zna ją każ dy Nie miec.
A czy Po lak? Co jest pew ne,
po tym ar ty ku le już po wi nien
znać ją każ dy! 

Frau An tie to nikt in ny jak pro -
pa gan do wa iko na Ho lan dii w...
Niem czech. Ale jak to się sta ło?
W la tach sześć dzie sią tych ubie -
głe go wie ku Ho len drzy (spryt -
na na cja – a co;)), po sta no wi li
opa no wać ry nek nie miec ki swo -
imi pro duk ta mi na bia ło wy mi.
Za da nie bar dzo trud ne (Niem cy
to wy bred ny na ród), więc po trze -
bo wa li do brej re kla my. W ta ki
wła śnie spo sób Ho len drzy wpa -
dli na po mysł stwo rze nia iko ny
pięk nej blon dyn ki w ty po wo ni -
der landz kim stro ju pro mu ją cej

ho len der skie se ry i in ne pro duk -
ty mlecz ne. Po mysł, co cie ka we,
wy pa lił w 100%. Na ry nek nie -
miec ki zo sta ły wy pusz czo ne re -
kla my przed sta wia ją ce ty po we
rze czy zwią za ne z Ho lan dią
– zgod nie ze sche ma tem: blon -
dyn ka – kro wa – wia trak – ser
(nic nie wy glą da bar dziej ho len -
der sko, praw da?;)), za chwa la ją -
ce eks por to we to wa ry Ho lan dii.
Od te go mo men tu sprze daż tych
pro duk tów do Nie miec tak wzro -
sła, że sa mi po my sło daw cy nie
spo dzie wa li się aż tak do brych
wy ni ków! W re kla mach Frau An -
tie za chwa la ła ho len der skie
spe cja ły – praw dzi wie ho len der -
skie (czyt. wy śmie ni te) se ry, ma -
sła i tym po dob ne. Niem cy by li
za chwy ce ni, nie dość, że pro mo -
wa ła ona fak tycz nie de li ka te sy
to i jesz cze by ło na czym oko za -
wie sić. Aż tak im się to spodo ba -
ło, że do dziś dzień w tym kra ju
są emi to wa ne re kla my pro mu ją -
ce pro duk ty ho len der skie tyl ko
z blon dyn ka mi w lu do wych stro -
jach! Tak więc po wsta ła le gen -
da, mo że na wet tro chę ka ry ka -
tu ral na, nie mniej jed nak ja koś
nikt z te go po wo du nie na rze ka.
Ho len drzy czer pią z te go zy ski,
a Niem cy się za ja da ją. I wszy scy
są za do wo le ni;).

3. Ron do, a za nim... ron do.

Każ dy kto ma pra wo jaz dy
z pew no ścią zwró cił uwa gę
na pew ną spe cy ficz ną za leż ność
wy stę pu ją cą na ho len der skich
dro gach. Otóż kie row ca je dzie
swo im sa mo cho dem, po ja wia
się na gle ron do... więc je dzie
przez nie... wy jeż dża z ron da,
a za nim... ko lej ne ron do! Dla -
cze go tak jest?

Spryt ni Ho len drzy ob my śli li
plan do sko na ły jak bez ko li zyj nie
i bez piecz nie prze miesz czać się
po ich kra ju. Za miast bu do wać
zwy kłe ko li zyj ne skrzy żo wa nia

po wo du ją ce wie le wy pad ków
i ko li zji sa mo cho do wych, zmie ni -
li po li ty kę na bu do wę wie lu ma -
łych rond. Co wię cej, bar dzo czę -
sto wy stę pu ją one w for mie na si -
lo nej – jed no ron do za dru gim.
A pra wie w środ ku każ de go wy -
dzie lo ne są jak by pa sy (osob ne,
prze dzie lo ne kra węż ni kiem)
po któ rych na le ży się po ru szać
bez moż li wo ści ich zmia ny
w trak cie jaz dy ale za raz, za raz...

z każ de go pa sa moż na zje chać
z ron da na każ dym wy jeź dzie!
Jaz da po tych ron dach jest wiel -
ce przy jem na i bez pro ble mo wa
mi mo, że zmu sza każ de go kie -
row cę do spusz cze nia no gi z ga -
zu. Spryt ne, nie? 

Je śli już je ste śmy w te ma cie
ge niu szu te go roz wią za nia, to
zwróć my tak że uwa gę, że więk -
szość rond ma do oko ła wy dzie -
lo ny pas ro we ro wy (tak zwa ny

ring) i mo to ro we ro wy. Po zwa la
to na uni ka nie ko li zji z dwu ko ło -
wy mi uczest ni ka mi ru chu dro go -
we go. 

A na sam ko niec jesz cze jed -
na cie ka wost ka o ho len der -
skich ron dach. Zwró ci li ście
uwa gę, że wie le rond w środ ku
ma wy dzie lo ny okrąg tra wy,
na któ rym zwy kle stoi ja kiś po -
mnik, fon tan na lub rzeź ba? Co
ko lej ne ron do, to cie kaw sze

mo nu men ty tam się na nim
znaj du ją. Na przy kład w Ma as -
dijk dum nie pre zen tu je się ron -
do z ko lo ro wy mi po mi dor ka mi,
a w Gel der land nad ron dem
wzno si się ron do z pió rem i ka -
raf ką na atra ment:). A ja kie
ron da są w Wa szych miej sco -
wo ściach? Wy ślij cie do nas ich
zdję cia, cie kaw sze na pew no
opu bli ku je my;).

AT

11Nasza Holandia

Rzeczy o których mało kto wie, czyli
ciekawostki o Holandii i jej mieszkańcach

Reklama

FOT. STOCK. XCHNG / BARIS WANSCHERS

FOT. STOCK. XCHNG / WAHLERB

FOT. STOCK. XCHNG / COLIN BROUGH
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Oso by, któ re opo wia da jąc
o swo jej wal ce z nad wa gą
mó wią: „chcę”, „mo gę”, „za -
mie rzam” – chud ną bar dziej,
niż mó wią ce „zo sta łam zmu -
szo na” al bo „nie mia łam wyj -
ścia” – twier dzi psy cho log ze
Szko ły Wyż szej Psy cho lo gii
Spo łecz nej (SWPS) po prze -
ba da niu 134 od chu dza ją -
cych się ko biet. 

Te sa me sy tu acje moż na ro zu -
mieć, in ter pre to wać i opo wia dać
na róż ne spo so by, któ re wy ni ka -
ją z róż nych spo so bów my śle nia.
„No we ba da nia po ka zu ją, jak
waż ne w pro ce sie od chu dza nia
jest na sze my śle nie, po sta wy,
emo cje, a na wet sło wa, któ re
wy po wia da my” – pod kre śla Jo -
an na Smo liń ska, dok to rant ka
z SWPS w War sza wie po ba da -
niach 134 ko biet, któ re – by
schud nąć – zgło si ły się do jed ne -
go z cen trów die te tycz nych.

W ra mach ba dań, pro wa dzo -
nych przez ze spół z SWPS
pod kie run kiem prof. Je rze go
Trze biń skie go, Jo an na Smo liń -
ska pro si ła ko bie ty, aby (- we -
dług spe cjal nej in struk cji) opo -
wie dzia ły hi sto rię swo ich pro ble -
mów z nad wa gą. Ba da ne ano ni -
mo wo two rzy ły swo je hi sto rie,
w któ rych opi sy wa ły m.in. kie dy
i od cze go ich zda niem za czął
się pro blem z nad wa gą lub oty -
ło ścią, jak wy glą da z nią wal ka,
ja kie to wa rzy szą te mu emo cje,
jak ich zda niem za koń czy się ta
hi sto ria.

„Jed ne ko bie ty kon stru owa ły
swo ją nar ra cję w spo sób pro ak -
tyw ny – by ły świa do me te go,
cze go chcą, i uży wa ły moc niej -
szych cza sow ni ków, np. +chcę+,
+po tra fię+, +za mie rzam+,
+uwa żam, że je stem gru ba i jest
mi trud no+, +chcę to zro bić dla
sie bie+” – opo wia da psy cho log.
– Oso by, któ re tak for mu ło wa ły
swo je do świad cze nia, mia ły też
czę sto kon kret ny cel i plan dzia -
łań. Ich sło wa mo gą su ge ro wać,
że oso by te by ły we wnętrz nie
mo ty wo wa ne do osią gnię cia ce -
lu, przy ję ły ro lę spraw czą i wzię ły
od po wie dzial ność za swo ją wa -
gę”.

Część ko biet my śla ła w spo -
sób de fen syw ny, to zna czy, że
kon cen tro wa ły się bar dziej
na kło po cie, niż na ce lu i moż li -
wo ści je go roz wią za nia. Oso by
ta kie czę ściej uży wa ły stwier -
dzeń w sty lu: „zo sta łam zmu -
szo na, „nie mia łem wyj ścia”,
„to wi na ge nów”, „obo wiąz ki
do mo we i pra ca nie po zwa la ją
mi za jąć się so bą” itp. „Uży wa -
nie ta kich stwier dzeń su ge ru je,
że dla tak mó wią cej oso by
głów nym czyn ni kiem mo ty wu -
ją cym są oko licz no ści ze -

wnętrz ne, kon kret nie kło po ty,
któ re zmu sza ją je do dzia ła nia.
Je śli jed nak mo ty wa cja prze ży -
wa na jest ja ko wy nik na ci sku
ze wnętrz nych oko licz no ści, to
na sze po czu cie wpły wu na rze -
czy wi stość jest mniej sze. Nie
mo że my zmie nić cze goś, je śli
nie wie rzy my, że ma my na to
wpływ. Oso by, któ re re pre zen -
to wa ły ten styl my śle nia, chu -
dły mniej niż te, któ re my śla ły
pro ak tyw nie” – mó wi Smo liń -
ska.

Wie le ba dań psy cho lo gicz -
nych do wo dzi, że hi sto rie pro ak -
tyw ne, w po rów na niu z de fen -
syw ny mi, zwięk sza ją efek tyw -
ność dzia łań – przy po mi na dok -
to rant ka z SWPS.

Ba da nie po zwo li ło też wy ka -
zać, że bez wzglę du na styl,
w pro ce sie od chu dza nia po ma -
ga sa mo opi sa nie swo jej hi sto rii.
Oso by, któ re pi sa ły o swo im
pro ble mie po dą ża jąc za spe -
cjal ną in struk cją chu dły bar -
dziej (śred nio 1,38 proc. ma sy
cia ła) w cią gu dwóch ty go dni
niż te, któ re je dy nie od po wia -
da ły na kon kret ne py ta nia za -
da wa ne przez ba da cza, do ty -
czą ce pro ble mu z wa gą (te ko -
bie ty utra ci ły śred nio 0,23
proc. ma sy cia ła).

„Dla cze go lu dzie któ rzy
ukła da ją swo je do świad cze -
nie w kon kret ną hi sto rię osią -
ga ją lep sze efek ty niż ci, któ -
rzy te go nie ro bią? Pi sząc swo -
ją hi sto rię zmu sza my się
do głęb szej re flek sji, po ukła -
da nia pew nych rze czy w struk -
tu rę nar ra cyj ną, za sta na wia -
nia się, ja kie by ły po cząt ki,
na czym po le ga pro blem, jak
to się skoń czy... Swo ją hi sto rię
za czy na my ro zu mieć w kon -
tek ście, na bie ra my do niej dy -

stan su, a jed no cze śnie wer ba li -
zu je my pew ne kwe stie. Czym in -
nym jest mieć cel i my śleć, że
+coś tam kie dyś zro bię+,
a czym in nym jest mieć cel ja -
sny, spre cy zo wa ny, zwer ba li zo -
wa ny, umiej sco wio ny w cza sie”
– opo wia da psy cho log.

Smo liń ska zwra ca też uwa gę,
że lu dzie od za wsze pi sa li pa -
mięt ni ki, dzien ni ki, a obec nie
pro wa dzą blo gi. „Gdy by nie mie -
li z te go oso bi stych ko rzy ści psy -
cho lo gicz nych, po pro stu by te go
nie ro bi li. To zna czy, że im to po -
ma ga w mniej szym lub więk -
szym stop niu” – za uwa ża.

„Nie jest wy klu czo ne, że kie dy
prze tre nu je my zmia nę nar ra cji,
jed no cze śnie wpły nie my na za -
cho wa nie” – do da je psy cho log,
któ ra swo ją te zę spraw dzi pod -
czas spe cjal nych warsz ta tów dla
osób od chu dza ją cych się.

„Gdy by się to po twier dzi ło,
mie li by śmy do bre na rzę dzie
do pra cy z oso ba mi z nad wa gą
i oty ło ścią” – mó wi. – A pro -
blem jest szcze gól nie waż ny
zwłasz cza w kon tek ście zdro -
wia pu blicz ne go. Z po wo du
oty ło ści umie ra na świe cie
wię cej osób niż z po wo du pa le -
nia ty to niu i al ko ho li zmu łącz -
nie. Sko ro pro blem nad wa gi
i oty ło ści na ra sta ozna cza to,
że ten ob szar na uki i prak ty ki
jest nie wy star cza ją co sku tecz -
nie za go spo da ro wa ny”.

Ba da nie „Wpływ nar ra ty za cji
wy zwa nia ży cio we go na kon -
struk tyw ność po dej mo wa nych
dzia łań i ja kość ży cia” prze pro -
wa dzo no w ra mach gran tu Na ro -
do we go Cen trum Na uki.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Dlaczego niektórzy chudną, 
a inni wciąż się odchudzają

FOT. STOCK. XCHNG / JOS VAN GALEN

FOT. STOCK. XCHNG / CHOKINGXL
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Dzień do bry,
Mam py ta nie: czy jak mam

prze pra co wa ne 20 ty go dni w Ho -
lan dii, to do sta ne za si łek dla bez -
ro bot nych i czy li czą się też la ta
prze pra co wa ne w Pol sce?

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

Od po wiedź: 
Że by otrzy mać za si łek dla

bez ro bot nych w Ho lan dii na le ży
w tym kra ju prze pra co wać mi ni -
mal nie 26 ty go dni w prze cią gu
ostat nich 36 ty go dni. Czas prze -
pra co wa ny w Pol sce oczy wi ście
mo że zo stać wli czo ny, nie mniej
jed nak do pie ro po speł nie niu te -
go pierw sze go wa run ku.

Wi tam,
Mam py ta nie: pra co wa łam

w Bel gii i mam pro blem – pra co -
daw ca nie chce mi wy dać kar ty
po dat ko wej, a chcia łam się roz li -
czyć z bel gij skim urzę dem. Nie
wiem do ko go mam się zwró cić?

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

Od po wiedź: 
Pra co daw ca ma w obo wiąz ku

wy dać Pa ni kar tę po dat ko wą
(Lo on fi sche). Pro szę z nim po -
roz ma wiać i po dać mu po pro stu
przy czy nę dla któ rej Pa ni ją po -
trze bu je. Nie ste ty w związ ku
z Pa ni sy tu acją nie jest nam zna -
na żad na in na me to da, by uzy -
skać swo ją kar tę po dat ko wą jak
od pra co daw cy.

Dzień do bry,
Chcia łam pro sić Pań stwa

o po moc. Mam pod pi sa ną umo -
wę na rok cza su, mi ni mal nie 20
go dzin ty go dnio wo, a mak sy mal -
nie 40/45 go dzin ty go dnio wo.
By łam na cho ro bo wym, le karz
za kła do wy dał mi zdol ność na 4
go dzi ny mak sy mal nie na dzień.
Fir ma do sto so wa ła się do te go

i bę dą mi pła cić tyl ko
za te 4 go dzi ny. Mo je py ta nie
brzmi: czy mam ja kie kol wiek
szan se na do ta cje ze stro ny
UWV? Po nie waż to wy na gro dze -
nie z 20 go dzin ty go dnio wo nie
wy star cza mi na ży cie i opła ty.
Pro szę mi do ra dzić co mam zro -
bić. Dzię ku je i 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: 
Je śli na umo wie ma Pa ni wpi -

sa ne owe 20 ty go dnio wo nie ste -
ty żad na po moc so cjal na nie bę -
dzie się dla Pa ni na le żeć. Za si łek
cho ro bo wy tak że nie ste ty się nie
na le ży, po nie waż le karz za kła do -
wy orzekł Pa ni zdol ność do pra -
cy. W przy pad ku, gdy by Pa ni
na umo wie mia ła wpi sa ne tyl ko
po wiedz my dla przy kła du 40 go -
dzin na ty dzień, a fak tycz nie pra -
co wa ła by Pa ni mniej, po wiedz -
my 20 go dzin na ty dzień (w Pa ni
przy pad ku z te go, co Pa ni opi sa -
ła jest prze dział cza so wy, a nie
kon kret ny wy miar go dzin), wte -
dy mo gła by Pa ni sta rać się o do -
fi nan so wa nie do utra co nych go -
dzin pra cy.

Wi tam, 
Mam py ta nie w spra wie zwro -

tu do dat ku do ubez pie cze nia
z ro ku 2012. Otóż zło ży łem wnio -
sek o zwrot w mar cu te go ro ku
po przez księ go wą, któ ra oka za ła
się nie kom pe tent na. W mo men -
cie gdy do sta łem pi smo z Be la -
sting dienst z od mow ną de cy zją,
księ go wa nie po in for mo wa ła
mnie, że na le ży się od wo ły -
wać. I tu na stę pu je mo je py ta nie,
czy jest jesz cze ja kaś szan sa
na od zy ska nie tych pie nię dzy
i od wo ła nie się od tam tej de cy -
zji? Do pie ro te raz do wie dzia łem
się, że na le ża ło tak po stą pić ale

oba wiam się czy to nie jest zbyt
póź no. 

Z gó ry dzię ku je za od po wiedź
i 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: 
Nie zmier nie przy kro jest nam

po in for mo wać, że jest już na to
za póź no. Ja kie kol wiek ewen tu -
al ne zmia ny do ty czą ce do dat -
ków z rok 2012 moż na by ło wy -
ko ny wać do koń ca paź dzier ni -
ka 2013 ro ku.

Dzień do bry,
Gdy le karz za kła do wy wy sta wił

mi zdol ność na 4 go dzi ny pra cy
w obec nej fir mie  czy mo gę dać
wy po wie dze nie tej fir mie? I czy
mo gę pod jąć pra ce w in nej fir -
mie na peł ny wy miar go dzin pra -
cy – 8 go dzin? Czy nie bę dę mia -
ła żad nych pro ble mów pod ję cia
w in nej fir mie pra cy na pe łen
etat?

Dzię ku ję i 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: 
Nie. To Pa ni wy bór ile chce Pa -

ni pra co wać. Opi nia le ka rza to
za le ce nie, nie obo wią zek.

Dro ga Re dak cjo,
Prze czy ta łam ar ty kuł do ty czą -

cy pro ble mów z do dat kiem zdro -
wot nym w Ho lan dii. Pra co wa łam
w Ho lan dii przez 3 ty go dnie,
a na li czo no mi do da tek na rów -
no war tość prze pra co wa ne go ro -
ku. Do rad ca z ja kim się kon tak to -

wa łam po le cił po dać nu -
mer kon ta, przy jąć pie nią dze

i cze kać czy urząd do 5 lat upo -
mni się o zwrot, a mnie ta kie roz -
wią za nie nie od po wia da, chcia ła -
bym do stać po pro stu du żo
mniej szą kwo tę, któ ra mi się na -
le ży i ''spać'' spo koj nie. Pro szę
o ra dę! 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: 
Pro szę skon tak to wać się z Be -

la sting dienst i do kład nie to co
Pa ni nam na pi sa ła im po wie -
dzieć. Z pew no ścią wy ślą Pa ni
od po wied nie do ku men ty do za -
pła ty nad pła co nych pie nię dzy
z Pa ni do dat ku do ubez pie cze -
nia.

Wi tam,
Chcia łam do wie dzieć się czy

je że li sta ram się o za si łek dla
bez ro bot nych w Ho lan dii i je że li
go do sta ne, to mu sze być ubez -
pie czo na w Ho lan dii?

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

Od po wiedź: 
W mo men cie, gdy tra ci Pa ni

pra cę w Ho lan dii, pra co daw ca
za prze sta je od pro wa dza nia
za Pa nią skła dek na ubez pie cze -
nie. W związ ku z tym ubez pie -
cze nie le ży w Pa ni za kre sie, gdy
sta ra się Pa ni o za si łek dla bez -
ro bot nych.

Wi tam,
Chciał bym się za py tać czy je śli

po bie ram za si łek z Ho lan dii i nie
je stem ubez pie czo ny to czy jest
moż li wość na ło że nie przez urząd
ja kiejś ka ry na mnie? I dru gie py -

ta nie czy mo gę z te go wzglę du
od dać pie nią dze z za sił ku lub czy
mo gą być one wstrzy ma ne? 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: 
Ow szem ist nie je ta ka moż li -

wość, po nie waż każ dy be ne fi -
cjent za sił ku dla bez ro bot nych
mu si po sia dać ubez pie cze nie
zdro wot ne w Ho lan dii. Kon se -
kwen cje za le żą od urzęd ni ka
– po cząw szy od upo mnie nia
po na ło że nie ka ry. Po le ca my
jak naj szyb ciej wy ku pić so bie
po li sę ubez pie cze nio wą w Ho -
lan dii.

Wi tam,
Je że li ak tu al nie miesz kam

w Ho lan dii przez po nad dwa la ta,
to czy mu szę roz li czać się rów -
nież w Pol sce w Urzę dzie Skar bo -
wym? Je stem za mel do wa na tyl -
ko w Pol sce, ale nie po sia dam
tam ni ko go oprócz ro dzi ców i sio -
stry oraz nie mam żad nej dzia łal -
no ści go spo dar czej. Na to miast
w Ho lan dii roz li czam się co ro ku
z ja aro gra fu i tam prze by wam
ca ły czas, mam umo wę o pra cę
i tam wszyst kie umo wy ty pu
umo wa o miesz ka nie czy prąd.

Pro szę o od po wiedź i dzię ku ję,
bo się tym mar twię.

(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 mel du nek

w Pol sce, to jest Pa ni re zy den -
tem po dat ko wym w Pol sce tak -
że, co ozna cza, że ma Pa ni obo -
wią zek zło żyć de kla ra cję po dat -
ko wą w Pol sce na spe cjal nym
for mu la rzu, prze zna czo nym dla
osób z do cho dem za gra nicz -
nym.

Wi tam,
aby otrzy mać zwrot z ubez pie -

cze nia zdro wot ne go w Ho lan dii,
moż na zło żyć wnio sek o wy pła -
ce nie kwo ty za kil ka prze pra co -
wa nych mie się cy wstecz? W ze -
szłym ro ku nie skła da łam żad -
nych do ku men tów o ten do da -
tek. Po zjeź dzie do Pol ski po 3
mie sięcz nym po by cie w Ho lan dii
otrzy ma łam wnio sek z Be la stin -
gu, wy peł ni łam, wy sła łam i po 2
tyg do sta łam prze lew – zwrot
za każ dy prze pra co wa ny mie siąc
po 69 e... W tym ro ku pra cę za -
czę łam od kwiet nia, czy od tam -
tej po ry na le ży mi się ta ki do da -
tek? Czy mu szę po now nie wy słać
ten wnio sek? I jak wy glą da otrzy -
my wa nie zwro tu w tym przy pad -
ku po 8 mie sią cu po by tu tu taj,
czy w ca ło ści po win nam otrzy -

mać go do koń ca bie żą ce go ro -
ku??? Jak to wła ści wie jest. 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: 
Na ten mo ment mo że Pa ni

się sta rać tyl ko o do da tek
do ubez pie cze nia za rok 2013.
Za rok 2012 ter min już mi nął
i nie ste ty pie nią dze prze pa dły.
Ow szem, te raz w li sto pa dzie je śli
Pa ni zło ży wnio sek za rok 2013
otrzy ma Pa ni ca ły do da tek
do ubez pie cze nia jed nym prze le -
wem – za ca ły prze pra co wa ny
okres do ty łu. 

Wi tam,
Zło ży łam wnio sek o zwrot

ubez pie cze nia za po przed ni rok
i oka za ło się, że by łam ubez pie -
czo na tyl ko przez je den mie siąc,
a biu ro po bie ra ło mi 22,90 eu ro
co ty dzień przez ca ły rok. Co mo -
gę zro bić w tej sy tu acji, mó wi li mi
ze je stem ubez pie czo na, pła ci -
łam i co, in ni do sta li zwro ty, a ja
pła ci łam im za nic???

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

Od po wiedź: 
Mu si Pa ni się w tej spra wie

skon tak to wać ze swo im pra co -
daw cą i wy ja śnić tą sy tu ację.
Sko ro pra co daw ca po bie rał Pa ni
okre ślo ne kwo ty ty go dnio wo
z wy pła ty ty tu łem Pa ni ubez pie -
cze nia w Ho lan dii, to po wi nien je
opła cać.

Wi tam mam cięż ką sy tu ację
po nie waż nie dłu go koń czy mi się
za si łek dla bez ro bot nych i sły sza -
łam że moż na iść na za si łek so -
cjal ny, mam dziec ko. Ale mam
py ta nie: czy gmin na ro bi ja kieś
kon tro le jak ktoś się sta ra o ten
za si łek? Bo miesz ka ze mną mój
chło pak, a on nie jest za mel do -
wa ny i bo je się że jak bę dę się
o to sta rać, to wyj dą z te go pro -
ble my.

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

Od po wiedź: 
Nie zmier nie przy kro nam po -

in for mo wać ale we wnio sku
o za si łek so cjal ny na le ży po dać
WSZYST KICH miesz kań ców
w Pa ni do mu/miesz ka niu. Je śli
Pa ni part ner tam miesz ka i pra -
cu je tak że je go do chód bę dzie
się li czyć do kal ku la cji kwo ty, ja -
ka Pa ni ewen tu al nie mo że przy -
słu gi wać ty tu łem za sił ku so cjal -
ne go. A je śli miesz ka tam po -
nad 3 mie sią ce ma obo wią zek
się za mel do wać.
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Pytania do eksperta – listy czytelników

l  l  l

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

Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l
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l Se kre tar ka mó wi
do za pra co wa ne go biz -
nes ma na: 

– Pa nie pre ze sie, zi ma
przy szła! 

– Nie mam te raz cza -
su, po wiedz jej że by przy -
szła ju tro! A naj le piej
niech wcze śniej za dzwo -
ni, to umó wisz ją na kon -
kret ną go dzi nę.

l – Sta ry, Ty wiesz że
Eski mo si ma ją po -
nad sto słów na okre -
śle nie śnie gu?

– Eee, ja to mam na -

wet wię cej jak ra no śpie -
sząc się do pra cy sa mo -
chód od śnie żam

l W po cze kal ni u psy -
chia try roz ma wia
dwóch pa cjen tów:

– Cze mu tu je steś?
– Je stem Na po le onem,

więc le karz po wie dział,
że bym tu przy szedł. 

Pierw szy jest cie ka wy
i py ta da lej:

– Skąd wiesz, że je steś
Na po le onem?

– Bóg mi po wie dział.
Na to pa cjent z dru gie -

go koń ca po cze kal ni wo -
ła:

– Nie, nie mó wi łem!

l Trzy sta rusz ki je dzą
obiad i roz ma wia ją
o róż nych rze czach.
Jed na mó wi:

– Wie cie, na praw dę co -
raz go rzej z mo ją pa mię -
cią. Dziś ra no, sta łam
na scho dach i nie mo -
głam so bie przy po mnieć,
czy wła śnie wcho dzę, czy
scho dzę. 

Dru ga na to:
– My ślisz, że nie ma nic

gor sze go? Któ re goś dnia
sie dzia łam na brze gu łóż -
ka i nie wie dzia łam, czy
wsta ję, czy kła dę się spać. 

Trze cia uśmie cha się
za do wo lo na z sie bie:

– Cóż, mo ja pa mięć
jest tak do bra, jak za wsze
by ła, od pu kać – tu pu ka
w stół. Na gle z za sko cze -
niem na twa rzy py ta:

– Kto tam?

l Na tar gu dla ja ski -
niow ców po tęż ny ja ski -
nio wiec pod cho dzi ze
swym 4-let nim syn kiem

do sto iska z owo ca mi
i py ta: 

– Ile kosz tu je ten kosz
ba na nów? 

Sprze daw ca spo glą da
na wiel kie dło nie ja ski -
niow ca i od po wia da: 

– Jak dla pa na, to trzy
gar ście zę bów ma mu ta. 

– Cze mu tak dro go? 
– Niech stra cę! Niech

bę dą dwie gar ście. 
– Bio rę! – od po wia da

ja ski nio wiec i zwra ca się
do syn ka: – Daj te mu pa -
nu dwie gar ście zę bów
ma mu ta.

l Ja ski nio wiec we -
zwał do swo jej ja ski ni
den ty stę, że by fa cho -
wo usu nął mu bo lą ce -
go zę ba. Den ty sta
wyj mu je z wa li zecz ki
dwie ma czu gi: ma łą
i du żą. Ja ski nio wiec
py ta: 

– Do cze go słu ży ta ma -
ła ma czu ga? 

– Do usu nię cia zę ba. 
– A ta du ża? 
– To śro dek uśmie rza -

ją cy ból. Pro szę po chy lić
się i skie ro wać gło wę
w mo ją stro nę.
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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!

To je sień
Za raz ucich nie żal je sien nych no cy
Otu la nych we mgle ci chą sza ro ścią
Wi dzę też zmrok, któ ry bu dzi ni cość
Ni gdy nie by ło mi żal te go pięk na.

Po tem znów każ da noc na sy ci nas
Ci chym bla skiem księ ży ca bę dzie my lśnić
Wte dy zaś mgła ba wią ca się je sie nią
Zga śnie w po ry wie na szej na mięt no ści.

Ścich nie też je sien na za du ma nad ży ciem
Go dzin ne roz my śla nia i płacz do po dusz ki
Nie koń czą ce się py ta nia o je sie ni ży cia.

A po tem na za wsze już zga śnie
Żal, któ ry nie ustan nie za smu ca two je oczy
Po wra ca ją cy, co ro ku na no wo – je sie nią

Ona
Nie ko cha na – za po mnia na
Upa dła
Wy rzu co na
Z po cią gu mi łość
Prze nie sio na
Do sta cji ni cość
Przy ku ta
Do ży cia
By czu ła się
Ko cha na
Przez ni cość
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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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