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Nowy rok, nowe dodatki!
Każda osoba, która
pracuje w Holandii i jej
dochód nie jest zbyt
wysoki, może starać
się o różnego rodzaju
dofinansowania z holenderskiego Urzędu
Skarbowego. Jednymi
z najbardziej popularnych są między innymi:
– dodatek do ubezpieczenia
(Zorgtoeslag),
– dodatek do mieszkania (Huurtoeslag),
– dodatek do zasiłku rodzinnego (Kindgebonden Budget),
– dodatek tzw. przedszkolny
(Kinderopvangtoeslag).
Świadczenia te wypłacane są
za każdy rok osobno, np. żeby

otrzymać dodatek do ubezpieczenia za rok 2013 należy go
złożyć właśnie za ten rok. Do tej
pory mogły się zdarzyć sytuacje,
że nie trzeba było wysyłać wniosków – w niektórych przypadkach Urząd Skarbowy wystawiał
tak zwane „decyzje automatyczne” – były to pieniądze wypłacane przez urząd jakby „na kredyt”– bez wysyłania wniosku.
Niemniej jednak w wielu sytuacjach dochodziło do sytuacji, że
decyzje te były wystawiane dla
osób, które nie mają do nich prawa! Osoby te otrzymywały pieniądze na kredyt, o które oczywiście później Belastingdienst się
upominał, niemniej jednak nie
odzyskał ich z powrotem. Dlatego też Belastingdienst, nauczony
doświadczeniem, w tym roku
ograniczył bardzo ilość takowych
decyzji i zmusza podatników
do wnioskowania samodzielnie
rok w rok o swoje dodatki.
FOT. STOCK. XCHNG / EYLEM CULCULOGLU
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Nowy rok, nowe dodatki!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

A jest o co się starać. Poniżej przedstawiamy krótki
opis każdego dodatku oraz
kwoty, które można dzięki
nim uzyskać.
Najbardziej popularnym
z wyżej wymienionych jest
dodatek do ubezpieczenia
(Zorgtoeslag). A to za sprawą
tego, że prawie każdy ma go
niego prawo! Żeby móc go
otrzymać należy:
1. Mieć co najmniej 18 lat,
2. Pracować / mieszkać
w Holandii,
3.
Opłacać
składki
na ubezpieczenie zdrowotne
(za pośrednictwem pracodawcy lub samodzielnie),
4. Mieć relatywnie niski
dochód.
Pierwszy i drugi warunek
jest tak banalny, że nie będziemy go omawiać. Zajmijmy się trzecim: prawo do tego dodatku mają osoby, które mają wykupione polisy
ubezpieczeniowe w Holandii
(na czas ich pracy lub pobytu). Często zdarza się, że pracodawcy z własnej inicjatywy
pobierają z wypłat swoich
pracowników kwoty kilkunastu czy kilkudziesięciu euro
tygodniowo i z tych środków
pokrywają koszty ubezpie-

czenia. Oznacza to, że
w tym przypadku także jest się ubezpieczonym i można starać
się o ten dodatek dokładnie tak samo jak
osoby, które samodzielnie wykupują sobie polisy ubezpieczeniowe w Holandii.
Ostatnim warunkiem, który należy
spełnić jest kryterium
dochodowe.
Żeby
mieć prawo do tego
dodatku należy nie
przekroczyć dochodu
na poziomie 28400
euro. W przypadku
par (małżeństw i partnerów) pułap dochodu wzrasta do poziomu 37100 euro. Tak
więc, każda osoba,
która ma dochód niższy niż przedstawiony
powyżej, może spokojnie składać wniosek o to świadczenie!
W roku 2014 kwota Zorgtoeslag (patrz
Tab. 1) uległa obniżeniu do 72 euro / miesiąc. Niemniej jednak
rocznie z tytułu tego
dodatku można otrzymać 865 euro.
FOT. STOCK. XCHNG / JORGE VICENTE
W przypadku osób,
które są małżeństwem lub partnerami fiskalnymi (rozliczają się wspólnie w Holandii), kwota ta się podwaja
i wynosi ona 1655 euro / rok
(odpowiednio 138 euro / miesiąc).
Drugim słynnym dodatkiem
jest Huurtoeslag, czyli dofinansowanie do mieszkania. Ten już
jest trochę bardziej skomplikowany, ale specjalnie dla Was,

Drodzy Czytelnicy, przedstawimy
najważniejsze informacje o nim.
O to świadczenie może starać
się każda osoba, która:
1. Mieszka w Holandii,
2. Wynajmuje mieszkanie
(wynajęty sam pokój niestety
nie wlicza się),
3.
Jest
zameldowana w w/w mieszkaniu,
4. Ma relatywnie niski dochód,
5. Płaci czynsz miesięczny
w kwocie niższej niż 700 euro.
Żeby starać się o to dofinansowanie należy wynajmować całe mieszkanie – osobne pomieszczenia niestety dyskwalifikują przed otrzymaniem tego
świadczenia. Co więcej, mieszkanie musi mieć osobne wejście, kuchnię oraz osobną łazienkę (w przypadku mieszkań
– bliźniaków itp.). Osoba, która
chce pobierać Huurtoeslag musi
mieć meldunek właśnie pod adresem tego mieszkania. Kolejnym kryterium jest dochód
– roczny dochód danej osoby
starającej się o Huurtoeslag nie
może przekroczyć 21600 euro /
rok. Osoby, które zarobią więcej
niż podana kwota, niestety nie
otrzymają tego dodatku. Urząd
przyznając prawo do dodatku
do mieszkania bierze także
pod uwagę kwotę czynszu
(i opłat) jakie dana osoba płaci
– prawo do Huurtoeslag uzyska
się, gdy czynsz będzie mniejszy
niż 700 euro / miesiąc. Warto
wspomnieć, że w przypadku
osób powyżej 65 roku życia
(w wieku emerytalnym) oraz
osób młodych (do 23 roku życia)
wymogi są nieco odmienne. Jeśli dana osoba spełnia wszystkie
powyższe warunki może otrzymać nawet 241 euro miesięczne tego świadczenia, co da-

je 2893 euro dodatkowych pieniędzy na rok!
Osoby, posiadające dzieci
do 18 roku życia mogą ponadto
starać się o dwa kolejne dodatki
– Kindgebonden Budget (dodatek do zasiłku rodzinnego) oraz
o Kinderopvangtoeslag (dodatek tzw. przedszkolny). Żeby
otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego należy:
– pobierać zasiłek rodzinny
(kinderbijslag),
– posiadać relatywnie niskie
dochody.
Dodatek ten, jak sama nazwa
wskazuje, przysługuje osobom,
które pobierają zasiłek rodzinny.
Bez niego nie można starać się
o sam dodatek. Co więcej tutaj
także istnieje kryterium dochodowe – żeby móc pobierać Kindgebonden Budget należy mieć
dochody nie przekraczające 39000 euro. Co więcej, żeby
otrzymać ten dodatek w wysokości maksymalnej, należy mieć
dochód
roczny
mniejszy
niż 26100 euro. Kwoty wypłacanego dodatku przez Urząd
na rok 2014 zostały przedstawione w tabeli 2 (Tab. 2).
Dodatek do zasiłku rodzinnego zależy także od wieku dziecka. Im dziecko jest starsze, tym
większe świadczenie jest wypłacane przez Belastingdienst
(patrz Tab. 3).
Tak więc wraz z Nowym Rokiem jest kolejna możliwość uzyskania zastrzyku gotówki, tak
więc nie zwlekajcie i złóżcie
wnioski o dodatki, które Wam
przysługują za rok 2014!
(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
łamach gazety.

FOT. STOCK. XCHNG / SANJA GJENERO
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Ostatni moment na rozliczenie roku 2008!

Nie każdy jednak wie, że jeśli
ktoś nie rozliczył poprzednich
lat, może tego dokonać jeszcze
teraz. Urząd Skarbowy w Holandii oferuje możliwość rozliczenia
nawet do 5 lat wstecz!
Oznacza to nic innego, jak to,
że jeśli do tej pory Jaaropgaaf
(karta podatkowa) nie został rozliczony można jeszcze tego dokonać. Na ten moment można
rozliczyć
lata: 2012, 2011, 2010, 2009
oraz 2008. Niemniej jednak
na ten ostatni został czas tylko

Reklama

OGŁOSZENIA DROBNE
l Mieszkanie/pokój – wynajmę: Witam, Mam do wynajęcia pokój w Haarlem jedno lub
dwuosobowy. Pokój umeblowany, polska telewizja, internet,
ogródek, darmowy parking.
Do wynajęcia od zaraz. Proszę
o
kontakt
telefoniczny. 0685683096

Każda osoba, która pracuje
w Holandii, może starać się
o zwrot nadpłaconego przez
jej pracodawcę do Urzędu
Skarbowego (Belastingdienst) podatku. Jest to szansa na spory zastrzyk gotówki,
niemniej jednak większość
osób rozlicza swój podatek
systematycznie co roku.

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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FOT. STOCK. XCHNG / SACHIN GHODKE

do końca roku – dlatego ten, kto
jeszcze tego nie dokonał, ma
ostatnią szansę. Mimo, że nie
będą to rozliczenia w terminie,
zostaną one opracowane przez
urząd nawet, jeśli rozliczenie będzie wspólne (z małżonkiem lub
partnerem), a wtedy istnieje także możliwość uzyskania tzw.
„rozłąkowego”!

Co więcej, nie każdy wie, że
nawet jeśli zgubił Jaaropgaaf lub
go po prostu nie otrzymał, rozliczenie także jest możliwe mimo
braku tego dokumentu! Wystarczy do tego jedynie dowód osobisty, no i oczywiście numer konta
do wypłaty zwrotu podatku. Niewiele, prawda?
Dlatego też jeśli poprzednie

lata macie nierozliczone, to pora
zacząć działać. Wasze pieniądze
wciąż na Was czekają w Belastingdienst.
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR
ANNA KŁOSOWSKA
WWW.ROZLICZSIE.PL

l Zdrowie i uroda: Kosmetyka profesjonalna BREDA. Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą zabiegów na www.pogotowiekosmetyczne.nl i zmiany
swojego wizerunku pod okiem
profesjonalisty. Skorzystaj z promocji i bonów upominkowych
na wybrane usługi. Umów się już
dziś na wizytę i odbierz swój program odnowy biologicznej. Olśnij
swoim wyglądem na Święta
i Sylwestra, przekonaj się, ze jesteś wart (a) piękna.

NA WYJAZDY DO HOLANDII
w dniach: 18.12., 19.12.
i 20.12. za 200 złotych!!! WYJAZDY Z HOLANDII: – CZWARTEK rano, – PIĄTEK popołudniu
– NIEDZIELA rano i popołudniu
– PONIEDZIAŁEK. WYJAZDY
Z POLSKI: ŚRODA, CZWARTEK,
SOBOTA rano i popołudniu, NIEDZIELA.
Wolne
miejsca
na 19.12. rano i 22.12 rano
do Polski. KARTA LOJALNOŚCIOWA DLA STAŁYCH KLIENTÓW. JUŻ 5 KURS 50% ceny
a 10 za 1 ZŁ. Jesteśmy licencjonowanym przewoźnikiem działającym na rynku od kilku lat.
Obsługujemy obszar całej Holandii, zawsze w standardzie
od drzwi do drzwi. Staramy się
ograniczyć do niezbędnego minimum czas podróży. Dołącz
do grona Naszych zadowolonych klientów.

l Transport – oferuję:
JUZ za 50 euro na Święta do Holandii z KOMFORT-LINE. Obsługujemy KUJAWSKO-POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, WIELKOPOLSKIE, LUBUSKIE, POMORSKIE bez przesiadek, bezpiecznie, rzetelnie i tanio. Przewóz klimatyzowanymi
autami. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla pasażerów
www.komfort-line.pl +48/888198-050 UWAGA PROMOCJA

l Sklepy: Polskie Delikatesy
Wiatraczek. Polskie Delikatesy
„Wiatraczek” Tesselschadelaan 2, 3842GB Harderwijk. Pon.
– Czw. – 10.00 – 19.00, Piątek
– 10.00 – 21.00, Sobota
– 10.00 – 19.00. – świeże pieczywo (w każdy dzień), – ciasta
(na zamówienie), – art. Spożywcze, – napoje, – piwa, – wina,
szampany, – świeże wędliny oraz
tanie obuwie zimowe dla pań.
Serdecznie Zapraszamy
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CAO cz. 3 czyli papierkowe sprawy
W dzisiejszym wydaniu opiszemy Wam wszystko to, co
jest związane z kwestiami
administracyjnymi. W skrócie będzie przedstawiona całość tzw. papierkowa – poczynając od Waszych odcinków z wypłat, kończąc
na szkoleniach i doskonaleniu zawodowym, które to
oczywiście są zawarte
w układzie zbiorowym CAO,
jak wszystko, co dotyczy Waszej pracy dla biur tymczasowego zatrudnienia w Holandii.
Odcinki z wypłaty
Zwane są przeróżnie, od salarisów po cetle. Prawidłowa nazwa to natomiast „salaris”. Jest
to nic innego jak pasek z wypłaty. Każdy z Was powinien otrzymywać je od swojego pracodawcy jako potwierdzenie Waszej
wypłaty. Częstotliwość z jaką ich
wydawanie powinno się odbywać jest zróżnicowana – najczęściej są one wydawane co tydzień lub co miesiąc. Najważniejsze jest to, że pracodawca
ma obowiązek je Wam wydać
– w wersji co najmniej comiesięcznej. W jaki sposób jednak
to zrobi, jest dla niego dowolny.
Solaris może być wydany pracownikowi zarówno „do ręki”
– w formie papierowej, jak
i w formie elektronicznej – poprzez pocztę e-mail. A co tak naprawdę się na nim znajduje?
Otóż wszystko!
To na nim znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje odnośnie wypłacanego Wam wynagrodzenia. Po pierwsze, znajdziecie tam faktyczną kwotę
Waszego wynagrodzenia, oznaczoną zazwyczaj jako „te betalen” (do wypłaty). Można także
się doszukać kwoty Waszego
wynagrodzenia brutto, czyli takiego, w którym ujęte są wszystkie zapłacone podatki i składki
społeczne. Wielu z Was zawsze
jest zainteresowanych tym, co

FOT. STOCK. XCHNG / NINO SATRIA

jest na tych dokumentach, zawsze zwracacie uwagę na wielość rubryk w których widnieje „„ (minus). Rubryki te oznaczają
nic innego jak potrącenia dokonywane z Waszych wynagrodzeń. A co pracodawcy zazwyczaj potrącają? Cztery najczęściej potrącane części wynagrodzenia to:
l podatek dla Urzędu Skarbowego,
l składki społeczne dla Urzędu Socjalnego,
l składki na Wasze ubezpieczenie zdrowotne w Holandii,
l opłaty za koszty Waszego zakwaterowania w Holandii.
Warto zaznaczyć, że na salarisach także zawsze powinna znajdować się Wasza stawka
godzinową, czyli tak naprawdę
jakie wynagrodzenie przysługuje
Wam za każdą godzinę pracy
oraz ilość godzin przepracowanych w danym okresie, za który
dokument jest wystawiany. Ich
suma, powiększona o wszelakie

FOT. STOCK. XCHNG / MARCELO TERRAZA

dodatki (za nadgodziny etc.), powinna Wam dać sumę Waszych
zarobków brutto. Minus potrącenia (o których powyżej) daje
nam Waszą wypłatę netto, czyli
w takiej wysokości, w jakiej jest
wypłacana na konta bankowe.
Proste, prawda?
Nigdy, ale to przenigdy, nie wyrzucajcie salarisów. Skrzętnie je
zbierajcie – w przypadku problemów mogą się Wam przydać
– ot, choćby jako potwierdzenie,
że były Wam potrącane składki
na ubezpieczenie zdrowotne, by
odzyskać swój dodatek do ubezpieczenia (zorgtoeslag) i do wielu, wielu innych rzeczy. No i nie
pokazujcie ich osobom trzecim
– po co mają wiedzieć, ile zarabiacie:).

Ewidencja czasu pracy
Już wiemy, co jest na naszych
paskach z wypłat, ale skąd tak
naprawdę pracodawca, który
zapewne w swoim wielkim za-

kładzie zatrudniającym setki
pracowników wie, ile godzin
faktycznie dany pracownik
przepracował? Temu celowi służy właśnie ewidencja czasu pracy. Jest to bardzo sprytne narzędzie służące do pomiaru czasu
przepracowanego przez pracownika. Zacznijmy może
od początku. Każda osoba, która zatrudnia się w biurze pracy
tymczasowej
(najczęściej
na podstawie umowy o pracę),
zostaje poinformowana o sposobie ewidencji jej czasu pracy.
Zazwyczaj jest ona w formie papierowej. Niemniej jednak coraz częściej mamy do czynienia
(jak to w XXI wieku) z cyfryzacją
i w związku z tym coraz więcej
pracodawców zaopatrza Was
w chipy, służące do „odbijania
się” na wejściu i wyjściu. Wielu
z Was pewnie na nie narzeka
i uważa je za przejaw kontroli,
lecz uwierzcie, że są one dla
Waszego dobra! Nie wierzycie?
A znacie jakiś lepszy sposób

FOT. STOCK. XCHNG / ANTONIO JIMÉNEZ ALONSO

na rzetelne zbadanie, że pracujecie więcej godzin, niż macie
na umowie? No właśnie! Właśnie dzięki takim ewidencjom
są Wam wypłacane nadgodziny. Więc nie narzekajcie i niech
koledzy oraz koleżanki, którzy
jeszcze robią to papierowo
Wam zazdroszczą, bo nadgodziny macie wypłacane bez zająknięcia, a nie z komplikacjami
jak oni. A wszystko to (oczywiście) dzięki istnieniu CAO:).

cych z jego stanowiska pracy
oraz przeszkolony z zakresu ich
unikania lub ograniczania ryzyka ich wystąpienia.
Czyli jeśli ktoś pracuje
z wózkiem widłowym wysokiego podnoszenia (tzw. duży widlak) powinien w zakresie
BHP obowiązkowo nosić kask
ochronny celem zmniejszenia
ryzyka upadku palety na jego
głowę. Jeśli ktoś pracuje
przy środkach ochrony roślin,
pracodawca powinien mu zapewnić taką odzież, by uniknąć ryzyka oparzenia chemikaliami. No właśnie. I tu wchodzimy w pole obowiązku pracodawcy. Pamiętajcie, że zawsze pracodawca ma Wam
obowiązek zapewnić ubrania
robocze i środki do pracy, które mają Was ochronić
przed zagrożeniami. Więc gdy
ktoś nosi buty „z metalem” nie
śmiejcie się z niego – on przynajmniej ma gwarancję, że
gdy spadnie mu paleta na stopę będzie wciąż mieć 10 palców. I jest to prawidłowe postępowanie, ponieważ to Wasze bezpieczeństwo w pracy
jest najważniejsze. Dlatego
też, gdy dostrzeżecie jakieś
niebezpieczeństwo w Waszej
pracy, które może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu
– zgłoście to Waszym pracodawcom lub przełożonym. Dajemy Wam gwarancję, że zajmą się tym natychmiast
– uwierzcie, że ostatnią rzeczą
jakiej by sobie życzyli jest wypadek w czasie pracy.

UWAGA!
BHP
Te fantastyczne trzy literki, kojarzące się nam wielu z czasami
socjalistycznymi w Polsce, mają
także zastosowanie na gruncie
holenderskim – dla nieświadomych, skrót ten oznacza „bezpieczeństwo i higiena pracy”.
Są to ogólne zasady, zgodnie
z którymi nakazane jest pewne
postępowanie w czasie pracy.
Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik powinien zostać
poinformowany o regułach bezpieczeństwa panujących w jego
przyszłym zakładzie pracy. Służy temu tak zwany instruktaż
ogólny i stanowiskowy. Jest to
nic innego jak szkolenie dla nowych pracowników na temat
potencjalnych zagrożeń występujących na jego stanowisku
pracy. Dla przykładu, pracownik pracujący na wózku widłowym powinien odbyć szkolenie
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie z zakresu jego stanowiska pracy.
Powinien zostać poinformowany przez swojego przełożonego
(tudzież osobę odpowiedzialną
za szkolenia tego typu) o niebezpieczeństwach wynikają-

Jeśli macie wątpliwości co
do charakteru Waszej pracy
i jej zgodności z CAO, skontaktujcie się (anonimowo) ze Stowarzyszeniem ds. przestrzegania przepisów CAO dla Pracowników
Tymczasowych
(Stichting Naleving CAO voor
Uitzendkrachten – SNCU)
Jesteście ciekawi, co więcej jest jeszcze opisane
w CAO? Za dwa tygodnie kolejna część. A z niej dowiecie
się, co się stanie, jak zachorujecie w trakcie Waszej pracy.
(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
łamach gazety.
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Jesteśmy dla klientów
– wywiad z Panią ANNĄ KŁOSOWSKĄ, założycielką i właścicielką firmy Kancelaria Podatkowa Anna Kłosowska www.rozliczsie.pl.
dzieć jakie odliczenia są możliwe, by
ktoś zamiast zyskać 500 euro mógł
otrzymać 1000 euro.

GoniecPolski. nl: Witam Panią ponownie. Spotykamy się
po kolejnym roku współpracy. Naszym Czytelnikom przypominam, że Kancelaria Podatkowa Anna Kłosowska dostarcza nam artykuły dotyczące spraw socjalnych i podatkowych.
Muszę Pani zdradzić, że
Państwa artykuły cieszą się
ogromną popularnością, a komentarzom i zapytaniom naszych Czytelników nie ma
końca.
ANNA KŁOSOWSKA: Witam
serdecznie. Proszę pamiętać, ze
Państwa Czytelnicy to też nasi
klienci, a my znamy bardzo dokładnie potrzeby naszych klientów. Wiemy, jakie najczęściej zadają pytania, co ich nurtuje.
A proszę mi wierzyć – każdy
klient, to inny problem.
G. P.: Wiem, że posiadacie
Państwo ogromne doświadczenie. Z czym najczęściej
przychodzą do Państwa Wasi
klienci?
A. K.: Oczywiście zdecydowa-

na większość oczekuje od nas
przygotowania dokumentacji
do deklaracji podatkowych, czyli
tego, w czym w szczególności
się specjalizujemy. Ale po krótkiej rozmowie zawsze pyta pytanie: „A co jeszcze mi się należy?”.
Reklama

G. P.: Ostatnie
pytanie. Dlaczego
poleciłaby
Pani
swoją firmę? Co
Państwa wyróżnia?
A. K.: Ma to być
taka autoreklama?
(śmiech)
G. P.: No tak.
G. P.: I co Państwo wtedy
odpowiadacie?
A. K. Staramy się jak najwięcej dowiedzieć o sytuacji klienta,
czyli o nim samym, o jego rodzinie, o przebiegu zatrudnienia,
o płaconym ubezpieczeniu. A potem dopasowujemy świadczenia, do których dana osoba ma
prawo i pomagamy wyciągnąć
z nich profity.
G. P.: A jak Pani ocenia wiedzę klientów o świadczeniach
z Holandii?
A. K.: Tutaj nie można generalizować. Są klienci bardzo dobrze poinformowani, którzy dokładnie wiedzą, jakie świadczenia im się należą i jakie mają

względem nas oczekiwania, ale
są też osoby, które pierwszy raz
wyjechały za granicę i wtedy naszym zadaniem jest otworzyć im
oczy na całą gamę możliwości.
G. P.: Słuchając Panią mam
wrażenie, że oddałaby Pani
tym ludziom serce.
A. K.: Mamy taka zasadę

u nas, że jesteśmy dla klientów. I dlatego bardzo często wykraczamy poza wachlarz naszych usług. Klienci stale nam
ten wachlarz poszerzają, swoimi
potrzebami, zapytaniami z różnych dziedzin. A my staramy się
za tym nadążyć.
Ostatnio coraz więcej mamy
skarg klientów na bezprawne
postepowanie pracodawców.
Stąd pomysł na cykl artykułów

o CAO. Chcielibyśmy, aby nasi rodacy wiedzieli, że pracodawcy
w Holandii muszą trzymać się
określonych norm na linii pracownik-pracodawca i są one spisane. Tak jak w Polsce mamy
kodeks pracy, tak w Holandii
jest CAO.
G. P.: Zbliża się czas rozliczeń. Jak wybrać dobra kancelarię?
A. K.: Tu nie ma co wybierać.
Trzeba skorzystać z naszych
usług (śmiech). Na pewno warto
zwrócić uwagę na to, czy firma
ma jakąkolwiek siedzibę, bo
gdzie chcecie Państwo pójść, jeśli coś pójdzie nie tak? Sprawdźcie czy telefon na wizytówce odpowiada. Często przychodzą
do nas ludzie i mówią, rozliczałem się u Pani Krysi czy Basi,
a teraz ona nawet telefonu nie
odbiera, a ja takie pismo mam
i co teraz?
G. P.: No i co wtedy?
A. K.: Wtedy oczywiście służymy pomocą, ale po co macie
Państwo płacić dwa razy? Drugi
problem często jest taki, że usłuReklama

gi są na pozór bardzo tanie, dopiero później się okazuje, że
za załatwienie sprawy do końca
trzeba zapłacić dużo więcej.
G. P.: Jak to? Przecież skoro umawiam się na wysłanie
wniosku na przykład o dodatek do ubezpieczenia i za to
płacę, to rozumiem, że otrzymam ten dodatek z urzędu.
Czy się mylę?
A. K.: Niestety nie, część usługodawców proponuje tanie usługi polegające na przygotowaniu
samego wniosku, a nie kompleksowym załatwieniu sprawy.
Dziś płacisz za wniosek, jutro
za tłumaczenie pisma, potem
za napisanie odwołania,
itd. I z 20 euro robi się 100 euro.
Dlatego warto przeczytać cennik
bardzo dokładnie.
G. P.: Co jeszcze jest ważne?
A. K.: Ważne jest również doświadczenie danej firmy i kadra.
Przepisy podatkowe minimum
raz do roku się zmieniają i trzeba je na bieżąco śledzić, po to,
aby znać ulgi podatkowe, wie-

A. K.: Stawiamy na perfekcyjny serwis klienta. Każdego
traktujemy indywidualnie. Możecie nas odwiedzić zarówno
w biurach na terenie Holandii,
jak i w Polsce. Zawsze szybko
odpowiadamy na maile. Nasza
infolinia jest do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu
od 8.00 do 20.00. A pracująca
u nas załoga to kilkadziesiąt
fantastycznych osób z wykształceniem ekonomicznym
i prawnym posiadających duże
doświadczenie i specjalistyczną wiedzę. Zapraszamy serdecznie!
G. P.: Czego życzy Pani naszym Czytelnikom w związku
z Świętami Bożego Narodzenia?
A. K. Życzę wszystkim Czytelnikom szczęśliwych powrotów
do domu oraz spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia w rodzinnej
atmosferze, no i oczywiście jeszcze lepszego Nowego Roku 2014.
G. P.: Dziękuję za rozmowę.
(RED.)
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Pracujesz za granicą i w Polsce masz długi? Fiskus
może zająć Twoje wynagrodzenie poza granicami kraju
Koniec eldorado dla tych,
którzy zadłużyli się w Polsce
i unikają spłaty swoich zobowiązań wobec naszego fiskusa poprzez wyjazd za granicę. Polscy urzędnicy, poszukując coraz to ambitniejszych sposobów na zapychanie naszej osławionej dziury
budżetowej, wynaleźli kolejny sposób, jak zasilić swoje
sakwy.
Niedawno w życie weszły nowe przepisy, które w znacznej
mierze ułatwią polskim urzędom skarbowym ściąganie należności od swoich dłużników
– w tym właśnie zagranicznych,
którzy poprzez wyjazd unikają
zapłaty zobowiązań podatkowych z Polski.
Nowa ustawa zakłada wzajemną pomoc pomiędzy państwami Unii Europejskiej i to nie
tylko odnośnie ścigania dłużników skarbowych – stanie się teraz możliwa egzekucja z ich majątków za granicą.
Do tej pory osoba, będąca zadłużona w państwie A, nie moReklama
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gła być przedmiotem postępowania
egzekucyjnego
przez zagranicznego komornika w państwie B, mimo, że
w tym drugim kraju zarabiała pieniądze, które mogłyby
pokryć dług z pierwszego
państwa.
Dzięki ustawie z października tego roku, która weszła
teraz z życie, stanie się to już
możliwe. Nowe przepisy pozwalają na sięgnięcie
do kieszeni dłużników poprzez egzekucję m.in. z ich
zagranicznych pensji czy posiadanych majątków na terenie poza Polską. W skrócie – jeśli ktoś uciekł
przed długami za granicę
i wykazuje jakiś dochód, możliwe jest, że to właśnie z tego dochodu polski fiskus ściągnie
swoją należność.
Dla statystycznego dłużnika
oznacza to nic innego, iż jeśli
Urząd Skarbowy, dla którego jest
on dłużnikiem, doprowadzi
do wystawienia na niego prawomocnego orzeczenia sądowego
(wraz z tytułem wykonawczym),
to może wystąpić do zagranicznego komornika o prowadzenie

FOT. STOCK. XCHNG / CONSTANTIN DEACONESCU

egzekucji z polskiego długu
na terenie drugiego państwa.
A komornik ten ściąga nie tyle
sam dług, ile odsetki (nieraz
w przytłaczających wysokościach) wraz z kosztami postępowania sądowego i komorniczego.
Przypomnijmy tylko, że jest
się o co niepokoić, ponieważ zaległości podatkowe ulegają
przedawnieniu w niektórych
przypadkach nawet dopiero

po 10 latach od upływu terminu
płatności podatku. Tak więc jeśli
ktoś ma na pieńku ze skarbówką, może istotnie zacząć się bać,
nawet przebywając daleko poza Polską.
AT
ŹRÓDŁO:
HTTP://PODATKI.GAZETAPRAWNA.PL/
ARTYKULY/749582,FISKUS-SIEGNIE-P
O-PIENIADZE-DLUZNIKA-NAWET-ZA-GR
ANICA-NIE-DA-SIE-JUZ-UKRYCMA JATKU.HTML
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Nasza Holandia
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PRACA
l OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO – cala Holandia. Obowiązki:

zbieranie towarów za pomocą wózka zgodnie z zamówieniem, załadunek i rozładunek towarów, prawidłowe ich przewożenie we wskazane miejsce; wymagania: znajomość języka angielskiego, niemieckiego bądź holenderskiego. Zadzwoń: Venray 0031 478529977,
Den Haag 0031 703633927, Amstelveen 0031 204701513, Tilburg 0031 886886350; cv:
jobs@ottoworkforce.eu.
l ORDER PICKER – cala Holandia. Obowiązki: wprowadzanie zamówień do systemu, przygotowywanie i zbieranie zamówień, prace
ze skanerem, obsługa wózka EPT.
Wymagania:
dyspozycyjność
do pracy na min 6 miesięcy, dobra
znajomość języka angielskiego,
niemieckiego bądź holenderskiego.
Zadzwoń:
Venray 0031 478529977, Den Haag 0031 703633927, Amstelveen 0031 204701513, Tilburg 0031 886886350; cv:
jobs@ottoworkforce.eu.
l

PRACOWNIK

SZKLARNI

– Venlo: Obowiązki: praca z sadzonkami pomidorów, ziół (szczepienie
sadzonek). Wymagania: dobry
wzrok, precyzja oraz znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego.
Zadzwoń:
VenReklama

ray 0031 478529977, Den Haag 0031 703633927, Amstelveen 0031 204701513, Tilburg 0031 886886350; cv:
jobs@ottoworkforce.eu.
l ORDER PICKER (SYSTEM VOICE SPEAKING). OPIS STANOWISKA: Praca w magazynach
przy zbieraniu zamówień w systemie voice speaking. WYMAGANIA:
Doświadczenie w pracy przy zbieraniu zamówień w systemie voice
speaking w języku holenderskim.
Komunikatywna znajomość języka
angielskiego.
Dyspozycyjność
na dłuższy okres czasu OFERUJEMY: Transport z Polski do Holandii
oraz z miejsca zakwaterowanie
do zakładu pracy, Atrakcyjne wynagrodzenie, Zakwaterowanie, Obsługę kadrowo-administracyjną. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres:
praca@sbaeuro.pl w tytule maila
prosimy wpisać: ORDER PICKER.
l PRACOWNIK PRODUKCYJNY.

OPIS STANOWISKA: Praca na linii
produkcyjnej: przygotowanie i pakowanie kanapek, ważenie, krojenie i pakowanie kawałków mięsa,
pakowanie, etykietowanie, kontrola jakości artykułów przemysłowych. WYMAGANIA: Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, dyspozycyjność na dłuż-

szy okres czasu, w tym na okres
Świąt Bożego Narodzenia. OFERUJEMY: Transport z Polski do Holandii oraz z miejsca zakwaterowanie
do zakładu pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie, obsługę kadrowo-administracyjną, pracę
na dłuższy okres czasu. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację
na stronie: http://www.sbaeuro.pl/zarejestruj-sie/.
l PRACOWNIK PRODUKCYJNY
NA OKRES ŚWIĄTECZNY (z możli-

wością pracy na dłuższy okres czasu).
OPIS STANOWISKA: Praca na linii produkcyjnej: przygotowanie
i pakowanie kanapek, ważenie,
krojenie i pakowanie kawałków
mięsa, pakowanie, etykietowanie,
kontrola jakości artykułów przemysłowych. WYMAGANIA: Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, dyspozycyjność na dłuższy okres czasu, w tym na okres
Świąt Bożego Narodzenia. OFERUJEMY: transport z Polski do Holandii oraz z miejsca zakwaterowanie
do zakładu pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie, obsługę kadrowo-administracyjną, pracę
na dłuższy okres czasu. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację
na stronie: http://www.sbaeuro.pl/zarejestruj-sie/.
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Nasza Holandia

Rzeczy o których mało kto wie, czyli
ciekawostki o Holandii i jej mieszkańcach
ły tylko w jeden dzień w roku są
przepełnione. I to właśnie w pasterkę. Wszyscy mieszkańcy ze
swojej gminy w ten wieczór spotykają się pod kościołem
i wspólnie uczestniczą w nabożeństwie na cześć narodzin
Chrystusa. Co więcej okazuje
się, że prawie każdy Holender
zna kolędy i śpiewa je wyśmienicie. Nie tylko zresztą po holendersku, ale i po angielsku, a czasem nawet zdarza się po niemiecku. A jak brzmią kolędy
po holendersku. Sami sprawdźcie. Uczta dla uszu:).

1. Inne świąteczne zwyczaje.

FOT. STOCK. XCHNG / JULIA FREEMAN-WOOLPERT

1. Holenderskie i polskie
Święta Bożego Narodzenia
– różnice.
Święta, święta… Wszyscy wiemy, jak wyglądają one w Polsce.
A w Holandii? Nietypowo i zupełnie odmiennie od naszych, tak
bardzo pielęgnowanych przez
nas, Polaków. A czego im brakuje? Ha, wiele by wymieniać.
Po pierwsze, w Holandii nie obchodzi się Wigilii. Ten dzień jest
spędzany jak każdy inny dzień
w roku (no może poza szałem
zakupowym na ostatni moment;)). Holenderskie Święta
Bożego Narodzenia trwają dwa
dni – rozpoczynają się 25 grudnia i kończą się dzień później.
Drugą bardzo ważną różnicą
są prezenty. A konkretnie ich
brak. Dziwi Was to? Spójrzcie
pod choinkę któregokolwiek Holendra. Dół drzewka świeci pustkami. Ale dlaczego? Ponieważ
Mikołaj w Holandii przychodzi 5
grudnia, a nie 25! Wtedy to
Reklama

wszyscy są obdarowywani prezentami i upominkami. Dlatego
też, jeśli otrzymaliście zaproszenie od znajomych Holendrów
na święta do nich, nie liczcie
na przypadek, że otrzymacie
prezent;).
Trzecią istotną różnicą jest
sposób spędzania czasu
przed świętami. W Polsce
większość osób tuż przed świętami tonie w czynnościach kuchennych, przygotowując różnego rodzaju specjały wigilijne.
Holendrzy nie przejmują się jedzeniem na stole i nie jest to
dla nich tak ważne. Co więcej,
nie mają oni nawet specjalnych potraw świątecznych!
Za to cały przedświąteczny
czas spędzają na... wypisywaniu kartek z życzeniami. Interesujące, prawda? Dla typowego
Holendra najważniejsze jest to,
by każdy jego bliski otrzymał
od niego kartkę świąteczną.
Dlatego też spędzają całe dnie
na ich wypełnianiu i wysyłaniu.

A najwięcej uciechy sprawia
im, gdy sami otrzymają ich oni
wiele! Wtedy też gromko ukazują je na swoich parapetach,
by inni podziwiali od ilu znajomych otrzymali kartki! Ze statystk dodamy jedynie, że średnio każdy Holender wysyła co
najmniej 50 kartek świątecznych. Więc jeśli ktoś nie ma pomysłu na biznes w Niderlandach, polecamy otworzyć wytwórnię kartek świątecznych;).

1. Holenderskie i polskie
Święta Bożego Narodzenia
– podobieństwa.
A co jest podobne w holenderskich i polskich świętach? Także
wiele. Ale teraz opiszemy jedno,
najbardziej zaskakujące podobieństwo. Są nimi... pasterki!
Znamienne, prawda?
Holandia słynie przecież z bardzo odmiennego od polskiego
podejścia do religii. A stary niderlandzki żart mówi, że kościo-

Święta dla Holendrów to także doskonała okazja do... „pokazania się”. Wprawdzie niderlandzkie stoły jakoś się nie uginają od nadmiaru jedzenia
– wręcz przeciwnie – jest dziwnie skromnie (w porównaniu
do naszych stołów oczywiście),
niemniej jednak na zewnątrz
jest na co popatrzeć.
Żaden szanujący się Holender nie przepuści takiej okazji
jak Święta Bożego Narodzenia,
by przystroić cały swój dom
z zewnątrz w stosy lampek,
bombek i innych świątecznych
cudactw. Większość okien jest
cudnie przybranych, a w ogródkach stoją dumnie renifery i inne świąteczne stworzenia,
a i czasem trafi się... wiadro. No
właśnie, nie pasuje do tego
wszystkiego wiadro, prawda?
A właśnie, że pasuje, ponieważ
wiadra są specjalnie ustawiane
przez dzieci w ogródkach, by
konie Mikołaja miały sięgdzie
napoić, gdy będą im przywozić
prezenty. Nieraz nawet niektórzy zostawiają im marchewki;).
Spójrzcie do ogródków swoich
sąsiadów i sprawdźcie, ile tam
marchewek leży;).
AT

FOT. STOCK. XCHNG / SPORTIMAGE

FOT. STOCK. XCHNG / JUSTYNA FURMANCZYK
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Rozmaitości

Pytania do eksperta – listy czytelników
Otrzymaliśmy od Was wiele
listów odnośnie spraw dotyholenderskich
czących
spraw podatkowych. Dziś
prezentujemy cztery z nich.
Na pytania czytelników odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii
Podatkowej mgr Anna Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie
dziękujemy
za wszystkie nadesłane wiadomości, jak również za okazane nam zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania
do naszych ekspertów czekamy
na Wasze maile pod adresem
redakcja@goniecpolski.nl
Witam,
Mam pro blem z pra co dawcą, któ ry nie chce mi dać go dzin
(ouder scha pver lof)
na opie kę dziec ka tj. 1h
na ty dzień. Wręcz powie dział
mi w twarz że mo gę iść
do są du, ale jak póź niej wyobra żam so bie dal sza współ pra cę mie dzy na mi. Do dał
rów nież, że tą sprawę wygram, ale dal sza współ pra ca
bę dzie już na pew no in na.
Moje py ta nie jest ta kie: ile
moż na żą dać od szko do wa nia w tej sy tu acji? Do dam, że
mam kon trakt pod pi sa ny
na stał. Czy mo gą Pań stwo
coś do ra dzić w tej sprawie?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Jeśli faktycznie chce Pani
wstąpić na drogę sądową, to
ewentualne odszkodowanie jakie
Pani może otrzymać to kwestia
indywidualna – nie ma żadnych
widełek kwotowych w tym zakresie. Proszę skontaktować się
z adwokatem, który z pewnością
Pani pomoże w oszacowaniu odszkodowania dla Pani.
Reklama

Odpowiedź:
Na decyzji przyznającej zasiłek dla bezrobotnych zwykle
jest przedstawiona data wypłaty. Proszę spojrzeć na swoją decyzję – tam powinny być
wszystkie informacje.

Państwo starać o zasiłek rodzinny na dzieci, wraz z dodatkiem do niego, ale dopiero
w momencie, gdy dzieci będą
mieszkać z Państwem oraz zostaną uznane przez Pani partnera jako własne.

l l l

l l l

Witam,
Czym się różni ubezpieczenie w Holandii – chodzi mi
o różnicę między HollandZorg
a Zorg en Zekerheid? Z której
war to skorzystać?

Witam,
Obecnie jestem na zasiłku
dla bezrobotnych i chciałam
zapytać czy jak skończy mi się
obecny zasiłek to mogę się starać o następny od razu, czy nie
ma takiej możliwości. Urodziłam dziecko w sierpniu i zależy
mi, żeby zostać z nim w domu,
a nikt nie chce mi dać pracy
na np. 20 h, a poprzedni pracodawca ogłosił upadłość. Staram się obecnie również o zasiłki na dziecko.

(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

l l l

Witam,
Mam pytanie, pracowałem
legalnie 3 lata w Holandii – licząc urlopy, które byłem w kraju to będzie 2,5 roku. Obecnie
jestem od 1.11.2013 r. bez
pracy (jestem w Polsce), nie rejestrowałem się na bezrobociu
w Polsce i Holandii. Czy mogę
zarejestrować się na bezrobocie holenderskie? Jeśli tak, to
co mam zrobić, jakie dokumenty przedstawić i do kogo
ewentualnie się zgłosić.
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Niestety minęło zbyt wiele
czasu by móc się zarejestrować w ho len der skim urzę dzie pracy. Co więcej na czas

sta ra nia się (i po bie ra nia)
zasiłku dla bezrobotnych należy pozostawać na terenie
Ho lan dii, nie ste ty wy jazd
do Polski na stałe po zakończeniu pracy jest niemożliwy.

Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Nie, nie jest wymagany.

Odpowiedź:
Pytanie rzeka:). Każda ubezpieczalnia jest inna. Każda
z nich ma inne pakiety ubezpieczeń (w każdym jest coś innego zawarte), inne ceny, inne
procedury. Jeśli nie może się
Pani zdecydować, proszę
po prostu porównać ich oferty,
wtedy z pewnością Pani zdecyduje, która ubezpieczalnia jest
dla Pani lepsza. Może Pani się
zapoznać też z ar tykułem:
„Przegląd holenderskich ubezpieczalni” z Gońca nr 12:
http://goniecpolski.nl/pdf/go niec pol ski.nl -12.pdf (z dnia 31.07.2012)
– na stronie 7.

l l l

Dzień dobry,
Mam ta kie py ta nie! Chcę
so bie za ła twic do fi nan so wa nie do go dzin przez in ter net, ale ni by mu sze
mieć ten STIC KER – czy to
jest praw da? Cho dzi mi
o ten stic ker w pasz por cie!
Czy li re je stra cja w t ym
IND. Chcia łam zro bić to
do fi nan so wa nie do go dzin
przez Di gid, ale ni by wy ma ga ny jest ten wła śnie
STIC KER. Jed ni mó wią, że
jest, a dru dzy ze nie. Wiec
sa ma nie wiem co mam ro bić. Dzię ku ję

l l l

l l l

Witam serdecznie,
W Pań stwa ga ze cie uka zał się ar ty kuł do ty czą cy
osób po sia da ją cych pol skie
pra wa jaz dy w Ho lan dii.
Mam py ta nie do ty czą ce
osób po sia da ją cych za mel do wa nie w Ho lan dii a tak że
w Pol sce – czy ta kie oso by
jeż dżą ce
sa mo cho dem
na pol skich ta bli cach, po sia da ją ce pol skie pra wo
jaz dy lecz pła cą ce po da tek
dro go wy tak że w Ho lan dii
mu szą zmie niać prawo jaz dy na ho len der skie?
Z poważaniem

Witam,
Za jakiś czas wybieram się
do Holandii. Jest tam mój
obecny partner, nie jesteśmy
w związku małżeńskim. Ja jestem po rozwodzie, mam 2
dzieci, z którymi mam zamiar
jechać tam w celu zamieszkania, po prostu życia. Mój partner złożył wniosek o mieszkanie z hemente, czekamy. Mam
jednak pytanie. Czy w mojej sytuacji, kiedy pojadę tam, nie
mając pracy i myślę że przez
kilka miesięcy nie będę mogła
jej podjąć ze względu na to, by
pomoc dzieciom – wdrożyć je
w nowe zżycie, należy mi się jakiś zasiłek, pomoc? Nie wiem,
jak to wszystko jest brane
pod uwagę. Mój obecny partner pracuje, ma kontrakt, ale
nie jesteśmy małżeństwem.
Nie chciałabym obarczać go
wszystkim. Czy Państwo maja
może informacje jak to jest
w takich przypadkach?
Cziękuje z góry i pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Zde cy do wa nie tak. Ar ty kuł do ty czył osób nie za mel do wa nych. W Pa ni przy pad ku nie ste ty bę dzie to ko niecz ność.
l l l

Dzień dobry,
Mam pytanie… od przyznania zasiłku ile się czeka
na pierwszy przelew?
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Niestety w Pani przypadku
nie będzie się przynależeć
żadna zapomoga. Możecie się

(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
W momencie gdy zakończy
się Pani zasiłek dla bezrobotnych może Pani rozpocząć starania o zasiłek socjalny. Poniżej zamieszczamy link do naszego artykułu dotyczącego tego świadczenia, proszę sprawdzić czy on Pani przysługuje
– artykuł na ten temat znajdzie Pani w numerze 43:
http://goniecpolski.nl/pdf/goniecpolski.nl-43.pdf.
l l l

Witam,
Pracuję przez jedno biuro
po śred nic twa pra cy 6 lat
na fazie B (miałem 3 m przerwy, żeby nie dostać fazy C)
od poniedziałku do soboty 5
lub 6 dni w tygodniu o 5 rano
zaczynam i do godziny 6 mam
pła co ne 140%. Na fa zie
A przez pierw sze pól ro ku
za so boty mia łem pła co ne 150%, od 5,5 roku do pracy chodzę w każdą sobotę
i mam pła co ne normal ną
stawkę 100% w moim przypadku 9,42 euro. Moje pytanie brzmi: jak powinny być
płatne soboty lub są – dodam,
że biuro jest zrzeszone w CAO.
Czekam na odpowiedz. Dziękuje
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Nadgodziny w sobotę powinny być płatne zgodnie
z CAO ze stawką 150%. Mogą
być wypłacane także w wyższej stawce, jeśli Pana ustalenia z pracodawcą są inne, niemniej jednak nie mogą wynosić mniej niż 150% zwykłej
stawki.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Rozmaitości
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Rozmaitości

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersz autorstwa Agnieszki Kwaśniewskiej. Autorka ma 36 lat, pochodzi z Krasnegostawu, a obecnie mieszka w uroczym miasteczku Hoorn. Po liceum ogólnokształcącym studiował administrację w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zamościu,
następnie ukończyła studium Asystenta Biznesu w Warszawie i Studium Rachunkowości w Krasnymstawie, z wykształcenia jest księgową. Wiele lat pracowała w Redakcji Home and Market w Warszawie
oraz w Spojrzeniach Chełmskich, zajmowała się reklamą, pisała felietony i przeprowadzała wywiady z osobami, które miały coś ciekawego
do opowiedzenia, co było jej pasją. Kilka lat pracowała z kabaretem
Czarny Salceson, który otrzymał wiele cennych nagród m.in. na Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Zenona Laskowika O. B. O. R. A.
w Poznaniu. Pisanie wierszy sprawia autorce ogromną przyjemność
i stanowi małą odskocznię od szarej rzeczywistości. Pani Agnieszka
Kwaśniewska zaczęła pisać jeszcze w liceum i należała do Towarzystwa Młodych Poetów, jej wiersze były publikowane na łamach regionalnych gazet, wiele z nich zostało nagrodzonych, co motywowało autorkę do dalszego pisania.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

WSPOMNIENIE
To nie była moja wina
Głośny huk
Plama krwi
Teraz sobie przypominam
Jak lubiłeś z wiatrem mknąć
Każdej nocy budzę się
Spokojnie nie mogę spać
W wielkim domu skrzypią drzwi
Czy to Ty?
W ogrodzie ślady ktoś zostawia
Po gałęziach jęczy wiatr
Za oknami płaczą mgły
Czy to Ty?
Dzisiaj stoję tu przed Tobą
Blisko, a daleko tak
Kiedyś muszę Ci wybaczyć
Każdy jakieś wady ma
Za swe grzechy
Za brak wiary
Zapłaciłeś już swój dług
Więc nie przychodź do mnie więcej
Pozwól duszy słodko spać
Nie wyciągaj do mnie ramion
Takie zimne dłonie masz
Uwierz, przecież Cię kochałam
Jak nie kochał nigdy nikt
To nie była moja wina
Nie musiałeś pędzić tak
Teraz czasu mi potrzeba
By ukoić wspomnień ból
Dzisiaj stoję tu przed Tobą
Blisko, a daleko tak
Czy naprawdę warto było
Gdy po Tobie chryzantem został ślad.

DOWCIPY
l Student zaczepia
profesora na korytarzu
uniwersytetu:

– Pan wybaczy, panie
profesorze, czy można jedno pytanie?
– Ależ naturalnie, młody człowieku, po to tu jesteśmy!
– Panie profesorze, czy
pan śpi z brodą pod kołdrą, czy na kołdrze?
– Hmmm, nigdy się
nad tym nie zastanawiałem.
– No trudno, dziękuję,
przepraszam.

DOWCIPY

Po tygodniu student
znów natyka się na profesora. Profesor wycieńczony, twarz ziemista, ciemne kręgi pod oczami. Ujrzawszy studenta ryknął:
– A bodaj pana pokręciło, łajdaku! Od tygodnia
spać nie mogę – i tak źle,
i tak niewygodnie!
l Dwaj

znudzeni krupierzy
siedzieli
przy stole z ruletką gdy
do kasyna weszła bardzo atrakcyjna blondynka. Podeszła do sto-

DOWCIPY

łu i zadeklarowała zakład na 20 tys. dolarów
na konkretną liczbę.
Zaraz potem dodała:

– Mam nadzieję, że to
wam nie będzie przeszkadzać, ale naprawdę szczęśliwe zakłady obstawiam
kompletnie nago.
Po czym zrzuciła z siebie suknię, bieliznę i buty
i rozkręciła talerz ruletki
z okrzykiem:
– Mamusia potrzebuje
pieniążki na nowe ubranko!
Chwilę później już wykrzykiwała:

DOWCIPY

– TAK! TAK! WYGRAŁAM! NAPRAWĘ WYGRAŁAM!
Podskakiwała
przy tym jak mała
dziewczynka i obejmowała każdego z krupierów. Zaraz potem zebrała wszystkie pieniądze
i swoje rzeczy i prędko
opuściła kasyno. Krupierzy nieco zakłopotani
popatrzyli na siebie,
po czym jeden z nich zapytał drugiego:
– Ty, a co ona właściwie obstawiała?

DOWCIPY

Drugi odparł:
– Nie mam pojęcia,
myślałem, że Ty to sprawdzasz!
l Pewnego dnia przybiegłem do Tomka.
Po lunchu gadaliśmy
i podzielił się ze mną
sensacją.

– Marek – powiedział
– Beata i ja rozwodzimy
się.
Byłem zdumiony.
– Dlaczego? Co się stało?!
Wyglądaliście
na szczęśliwą parę!

– No cóż – powiedział
– odkąd się pobraliśmy, żona próbowała mnie zmienić.
Oduczyła mnie picia, palenia, powrotów w środku nocy. Nauczyła mnie, jak się
elegancko ubierać, oglądać
dobrą sztukę, wyrobić sobie
gust kulinarny, muzyczny
i robić zapasy w sklepie.
– I co, jesteś teraz
zgorzkniały, bo tak bardzo
cię zmieniła?
– Nie, nie jestem
zgorzkniały. Teraz jestem
tak dobry, że ona na mnie
nie zasługuje.
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Przydatne kontakty w Holandii

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

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

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

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

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

n Urząd gminy
n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

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

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

KOŚCIOŁY:

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNKTY POMOCY

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

n Konsulat

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

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

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

n NBBU

n Holenderska Policja

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

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

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

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

ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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