
Zwiększa się płaca
minimalna!

Co ro bić, 
gdy za cho ru jesz

Pe ja w Ho lan dii!

Nie jed no krot nie do cho dzi
do sy tu acji, gdy Wa sze dzie ci
są cho re, a Wy nie je ste ście
w sta nie się ni mi za jąć, bo
mu si cie iść w ten dzień
do pra cy. Co w tej sy tu acji ro -
bić? Ko go in for mo wać o po -
trze bie opie ki nad cho rym
dziec kiem? A co naj waż niej -
sze, czy je ste ście upraw nie ni
do opusz cze nia miej sca pra -
cy, gdy Wa sze dziec ko jest
cho re? Co trze ba omó wić
z pra co daw cą? Jak dłu go
moż na być nie obec nym?
Wszyst kie od po wie dzi na Wa -
sze py ta nia w tej kwe stii za -
miesz cza my po ni żej. 

Ży cie jak to ży cie, co dzień
zda rza się coś no we go. A gdy
ma się już dzie ci, nie ma dnia
bez nie spo dzia nek, któ re to
zmu sza ją ro dzi ców do du żej
kre atyw no ści. Po ni żej opi su je -
my dwie sy tu acje przed sta wia -
ją ce, jak naj le piej się za cho -

wać w sto sun ku do swo je go
pra co daw cy w Ho lan dii, gdy
Wa sze dziec ko po trze bu je
opie ki oraz po mo cy na czas
cho ro by. 

URLOP AWA RYJ NY

Jest te le fon ze szko ły two je go
dziec ka. Dziec ko źle się czu je.
Chcesz je ode brać jak naj szyb -
ciej, bo wy glą da dość bla do. Mo -
żesz po pro sić pra co daw cę, aby
rów nież po roz ma wiał ze szko łą.
Wte dy od bie rasz cho re dziec ko
ze szko ły w ra mach urlo pu awa -
ryj ne go.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Strona    8

Mo je dziec ko za cho ro wa ło. Co mam zro bić?

FOT. STOCK.XCHNG / D-S-N



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Urlop awa ryj ny moż na też
wziąć w in nych na głych wy pad -
kach lo so wych, jak na przy kład
za la nie miesz ka nia. Urlop ten
jest prze zna czo ny do wstęp ne -
go roz wią za nia pro ble mów
oso bi stych. Trwa on tak dłu go,
ile trze ba, aby pro blem roz wią -
zać. Ozna cza to w prak ty ce, że
trwa ty le, aby ode brać dziec ko
ze szko ły, po ło żyć je do łóż ka
i za pew nić opie kę. A więc na -
stęp ne go dnia na le ży iść
do pra cy. Okre śla się, że urlop
w na głych wy pad kach mo że
trwać kil ka lub kil ka na ście go -
dzin. 24 go dzi ny to mak sy mal -
ny czas urlo pu awa ryj ne go dla
za pew nie nia opie ki dla cho re -
go dziec ka.

Pra co daw ca nie mo że od -
mó wić urlo pu awa ryj ne go
w roz sąd nym wy mia rze
na uza sad nio ny wnio sek pra -
cow ni ka. Pod czas urlo pu za -
cho wu je się pra wo do wy na -
gro dze nia. Obo wiąz ko wo trze -
ba zgło sić prze ło żo ne mu, że
chcesz sko rzy stać z ta kie go
urlo pu. Do pie ro wte dy mo żesz
opu ścić jak naj szyb ciej miej -
sce pra cy. Więc nie bie gnij
pro sto do sa mo cho du gdy się

coś sta nie, tyl ko po roz ma wiaj
z me ne dże rem i określ jak dłu -
go Ci zaj mie za ła twie nie tej
pil nej spra wy.

OPIE KA KRÓT KO TER MI NO WA

„Ta to, ma mo, czu ję się ta ki
sła by... ” -  gdy stwier dzisz, ze
dziec ko czu je się źle ra no, to
wiesz,  że nie mo że iść dziś do
szko ły. Je śli je steś tyl ko sam
je den w tym cza sie do opie ki
nad dziec kiem , to masz pra -
wo do opie ki krót ko ter mi no -
wej. Ale je steś rów nież zo bo -
wią za ny do po szu ki wa nia al -
ter na tyw nych roz wią zań - czy
bę dzie to Twój mąż (lub part -
ner)  al bo bab cia, któ ra mo że
po móc i za pew nić opie kę two -
je mu dziec ku.

Twój prze ło żo ny mu si oso bi -
ście za twier dzić urlop. E -ma il z
tek stem „Bio rę dziś urlop krót -
ko ter mi no wej opie ki” nie jest
waż ny i pra co daw ca z pew no -
ścią go nie uzna. W prak ty ce
pra co daw cy i pra cow ni cy czę -
sto naj pierw mu szą za sta no -
wić się nad al ter na tyw ny mi
roz wią za nia mi, ta ki mi jak tym -
cza so we do sto so wa nie go dzin
pra cy lub za mia ny zmia ny lub
po szu ka nia zmien ni ka. Wie lu

pra cow ni ków w ogó le nie wie,
że ma ją pra wo do opie ki krót -
ko ter mi no wej!

Pra co daw ca jest zo bo wią za -
ny za pew nić moż li wość sko rzy -
sta nia z opie ki krót ko ter mi no -
wej, chy ba że Two ja nie obec -
ność po sta wi fir mę w po waż ne
kło po ty. Dla opie ki krót ko ter mi -
no wej jest wy ma ga ne za świad -
cze nie o sta nie zdro wia dziec ka.
Wte dy otrzy masz 70 pro cent
wy na gro dze nia. Mo żesz być nie -
obec ny w pra cy do dwóch ra zy
licz ba go dzin pra cy w ty go dniu
rocz nie. Dla przy kła du, gdy pra -
cu jesz 36 go dzin w ty go dniu, to
mo żesz wziąć 72 go dzi ny opie ki
rocz nie Na przy kład mo że się
oka zać, że część urlo pu jest wy -
rów na niem za nad go dzi ny..

Nie któ re fir my ma ją od mien -
ne za sa dy w od nie sie niu do
opie ki krót ko ter mi no wej okre -
ślo ne w zbio ro wej umo wie o pra -
cę. Nie mniej jed nak je że li są
one od mien ne od za sad przed -
sta wio nych po wy żej, to tyl ko na
ko rzyść pra cow ni ka. 

(RED.)
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Za cznij my jed nak od po cząt -
ku. W każ dym ro ku urzę dy ho -
len der skie dwu krot nie do ko nu ją
spe cja li stycz nych ob li czeń ma ją -
cych na ce lu usta le nie, ile sta ty -
stycz nie za ra bia ją pra cow ni cy
agen cji tym cza so wych (uit zend -
bu re au). Za zwy czaj ob li cze nia te
od by wa ją się w stycz niu oraz
w lip cu, czy li co pół ro ku. Na ba -
zie tych wła śnie sta ty styk urzę dy
oraz in sty tu cje w Ho lan dii mo gą
mieć pe łen ob raz te go, ja ki jest
po ziom za rob ków pra cow ni ków
tym cza so wych i na pod sta wie
tych da nych mo gą usta lać po zio -
my wy ma ga nych w Ho lan dii mi -
ni mal nych pen sji dla pra cow ni -
ków.

Od 1 stycz nia 2014 ro ku
urząd po now nie do ko nał prze li -
czeń i po sta no wił, iż pod nie sie
staw kę mi ni mal ne go wy na gro -
dze nia dla pra cow ni ków w Ho -
lan dii.   Pod wyż ka ta, mi mo że
w for mie kwo to wej wy da je się
być nie znacz na, mo że jed nak
w nie któ rych przy pad kach przy -
nieść spo ry za strzyk go tów ki,
na przy kład je śli ktoś prze pra cu -
je wię cej niż 40 go dzin w ty go -
dniu. Pod wyż ka wy no si do kład -
nie 0,5133 pro cen ta w po rów -
na niu do ro ku 2013. Tak więc
do kład nie co naj mniej ty le wię -
cej   bę dzie moż na w tym ro ku
za ro bić w Ni der lan dach.

Co to tak na praw dę ozna cza
dla pra cow ni ków tym cza so -
wych w Ho lan dii? Nic in ne go
jak to, iż każ da oso ba, któ ra wy -
ko nu je pra cę na te re nie Ni der -
lan dów mu si otrzy my wać sto -
sow ne wy na gro dze nie. Kwo ta
te goż wy na gro dze nia jed nak
nie mo że być usta lo na przez
pra co daw cę w spo sób do wol ny.
Mu si ona speł niać wa run ki wła -
śnie te goż po wyż sze go mi ni -
mal ne go po zio mu wy na gro dze -
nia. Ozna cza to nic in ne go, jak
to, że każ da oso ba mu si za ra -
biać CO NAJ MNIEJ ty le, ile jest
wy ka za ne w staw kach, któ re
przed sta wia urząd ja ko wy na -
gro dze nie mi ni mal ne. Za ra biać
oczy wi ście za wsze mo że się
jesz cze wię cej, nie mniej jed nak
je śli pra co daw ca zła mie te za -
sa dy o wy na gro dze niu mi ni mal -
nym, czy li bę dzie wy pła cać swo -

im pra cow ni kom kwo ty mniej -
sze, gro żą mu bar dzo su ro we
ka ry wy mie rza ne przez urząd
za ta kie po stę po wa nie.

A sa ma wy so kość pła cy mi ni -
mal nej jest uza leż nio na od wie -
ku pra cow ni ka oraz od ilo ści
prze pra co wa nych przez nie go
go dzin. W skró cie, im star szy
jest pra cow nik, tym więk sze wy -
na gro dze nie mi ni mal ne mu
przy słu gu je oraz im wię cej go -
dzin w ty go dniu prze pra cu je,
tym więk sze otrzy ma za nie
staw ki wy na gro dze nia. Szcze gó -
ło we kal ku la cje przed sta wia ją
obok ta be le nr 1 oraz 2 (Tab. 1
oraz tab. 2).

War to wspo mnieć, iż w przy -
pad ku wy na gro dze nia wy pła ca -
ne go w Ho lan dii, po da ne staw ki
mi ni mal ne staw ka mi brut to
(z po dat kiem oraz skład ka mi
spo łecz ny mi). Nie za wie ra ją one
jed nak do dat ku wa ka cyj ne go.

Co wię cej, w Ho lan dii nie ma
usta wo wo okre ślo ne go wy mia ru
cza su pra cy. Z gó ry do mnie my -
wa się, że jest on w prze dzia -
le 36 – 40 go dzin na ty dzień.
Nie mniej jed nak nie ma go z gó -
ry wy ty czo ne go, jak na przy kład
w Pol sce. Dla te go też ina czej
prze sta wia ją się staw ki go dzi no -
we dla osób pra cu ją cych 36 go -
dzin ty go dnio wo, a ina czej dla
tych, któ rzy pra cu ją 40 go dzin,
co szcze gó ło wo przed sta wia ta -
be la 2 (Tab. 2).

War to spraw dzić czy fak -
tycz nie otrzy mu je cie ta kie wy -
na gro dze nie, do ja kie go ma -
cie pra wo. Jak te go do ko nać?
Wy star czy spoj rzeć na swo je
od cin ki z wy płat (sa la ris) oraz
spraw dzić staw ki, ja kie są
Wam wy pła ca ne. W przy pad -
ku, gdy Wa sza pen sja jest niż -
sza niż mi ni mal na, na le ży
o tym fak cie po in for mo wać
In spek cję Pra cy, któ ra ma
obo wią zek za in ter we nio wać
u pra co daw cy tak, aby wy pła -
cał Wam pen sje zgod ne z no -
wy mi prze pi sa mi.

(RED.)
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Od 1 stycz nia 2014 ro ku znów wzra sta po ziom
mi ni mal ne go wy na gro dze nia w Ho lan dii. Co to
ozna cza dla prze cięt ne go pra cow ni ka pol -
skie go w Ni der lan dach i czy fak tycz nie od czu -
je on skut ki tych pod wy żek?
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W dzi siej szej czę ści do ty czą -
cej ukła du zbio ro we go dla
pra cow ni ków tym cza so wych
(CAO) przy bli ży my Wam te -
ma ty kę do tej po ry bar dzo za -
wi łą i nie zro zu mia łą, co wię -
cej, nie jed no krot nie źle in -
ter pre to wa ną za rów no przez
pra cow ni ka, jak i je go pra co -
daw cę. Ma my na my śli sy tu -
ację, gdy pra cu je cie w swo im
biu rze tym cza so we go za trud -
nie nia (uit zend bu re au) oraz
na gle przy tra fi się Wam ja kiś
nie szczę śli wy wy pa dek lub
po pro stu za cho ru je cie. Wie -
lu z Was nie wie, jak się w tej
sy tu acji za cho wać oraz naj -
waż niej sze – co po cząć.
Od dziś sta nie się to wszyst -
ko już dla Was ja sne.

W mo men cie, gdy pra cow nik
bę dzie nie zdol ny do wy ko ny wa -
nia swo ich obo wiąz ków za wo do -
wych z po wo du cho ro by lub wy -
pad ku po wo du ją ce go je go nie -
zdol ność zdro wot ną, jest on zo -
bo wią za ny zgło sić ten fakt
do swo jej agen cji pra cy tym cza -
so wej. Na le ży to zro bić nie -
zwłocz nie – do kład nie w pierw -
szym dniu, w któ rym na stą pi ła
cho ro ba lub w naj bliż szym dniu
ro bo czym. Jest to nie zmier nie
istot ne, po nie waż za nie uza sad -
nio ne nie przy by cie do pra cy gro -
żą ka ry i sank cje, a cza sa mi na -
wet ob niż ki wy na gro dze nia. Tak
więc w mo men cie, gdy do cho dzi
do ata ku cho ro by lub wy pad ku,
jesz cze w ten sam dzień na le ży
ten fakt zgło sić w dzia le kadr
swo je go pra co daw cy. CAO, czy li

układ zbio ro wy pra cy, jesz -
cze do kład niej re gu lu je tą
kwe stię – okre śla on
mak sy mal ny czas zgło -
sze nia cho ro by pra co -
daw cy na pierw szy
dzień ro bo czy cho ro -
by (w dniu pra cy)
przed go dzi -
ną 10: 00. 

Po za sa mym
zgło sze niem
cho ro by na le -
ży tak że po -
dać swo je -
mu pra co -
d a w  c y
okre ślo -
ne in -
f o r  -
m a  -
cje,

a mia -
no wi cie ad res
po by tu. W mo men cie,
gdy pra cow nik bę dzie prze -
by wał w zna nym pra co daw cy
miej scu, na le ży fakt ten tyl ko
mu po twier dzić. Je śli ad res po -
by tu na czas cho ro by bę dzie od -
mien ny od zwy kłe go miej sca za -
miesz ka nia, na le ży go po dać
swo je mu pra co daw cy. To kwe -

s t i e
wspól ne dla
każ de go pra cow ni ka
tym cza so we go. 

Ist nie je jed nak kil ka róż nic
po mię dzy kwe stia mi cho ro bo -
wy mi w przy pad ku pra cow ni ków
wy ko nu ją cych swo je obo wiąz ki
na pod sta wie róż nych faz pra cy
(dla przy po mnie nia ist nie ją trzy:
fa za A, fa za B oraz fa za C).

Za cznij my od omó wie nia sy tu -
acji i moż li wo ści dla pra cow ni ka
za trud nio ne go na fa zie A. W mo -
men cie, gdy pra cow nik tym cza -
so wy na fa zie A już po in for mu je
swo je go sze fa lub agen cję pra cy
o cho ro bie, to od trze cie go dnia
cho ro by za czy na go obo wią zy -
wać tak zwa na usta wa cho ro bo -
wa (Ziek te wet). Ozna cza to nic
in ne go, jak fakt przej ścia jak by
z ku ra te li pra co daw cy pod ku ra -
te lę Zrze sze nia Ubez pie czeń Pra -
cow ni czych, któ re to po win no
roz po cząć wy pła ca nie pra cow ni -
ko wi za sił ku z ty tu łu nie zdol no -
ści zdro wot nej do wy ko ny wa nia
pra cy. 

Sa ma wy pła ta za sił ku obej -
mu je czas cho ro by po czy na jąc
już od jej dru gie go dnia. Pierw -
szy dzień cho ro by zwy cza jo wo
w Ho lan dii jest nie płat ny. Dru gi
na to miast jest wy pła ca ny przez
pra co daw cę w for mie nie ja ko
„do dat ku do wy na gro dze nia”.
Na to miast od dnia trze cie go aż
do koń ca trwa nia cho ro by
świad cze nie to jest wy pła ca ne

przez Zrze sze nie Ubez pie czeń
Pra cow ni czych.

Za si łek cho ro bo wy wy no si 70
pro cent dzien nej staw ki wy na -
gro dze nia (tzw. dniów ki). Ozna -

cza to, że wy pła ta za sił ku na stą -
pi w od po wied nio po mniej szo -
nej kwo cie po przed nie go wy na -
gro dze nia, któ re przy słu gi wa ło
pra cow ni ko wi w cza sie sprzed
cho ro by.

Ale to nie wszyst ko.
W CAO, któ re jak

już do brze
wie my,

m a

w pierw -
szej ko lej -

n o  ś c i
chro nić pra -

cow ni ka, do -
ło żo no po -

za sa mym za -
sił kiem ko lej ne

ś w i a d  c z e  n i e
do wy pła ce nia,

a kon kret nie wy -
rów na nie do nie go.

Dla każ de go pra cow -
ni ka tym cza so we go

na czas cho ro by, po -
za owym sie dem dzie się -

cio pro cen to wym za sił -
kiem, je go pra co daw ca ma

obo wią zek wy pła cić wy rów -
na nie do po zio mu aż… 91 pro -

cent po przed nich za rob ków!
Gdy jed nak cho ro ba jest dłu go -
trwa ła (trwa po wy żej ro ku) za si -
łek jest po mniej sza ny do wy mia -
ru 80 pro cent po przed nich za -
rob ków.

W przy pad ku pra cow ni ków
wy ko nu ją cych swo je obo wiąz ki
na pod sta wie fa zy B lub fa zy C
sy tu acja wy glą da nie co od mien -
nie. Pra cow nik, któ ry pra cu je
na ta kim wła śnie kontr ak cie
tak że od dru gie go dnia cho ro by
ma pra wo do wy pła ty za sił ku

cho ro bo we go. Nie mniej jed nak
sa mo świad cze nie wy pła ca mu
już pra co daw ca, a nie urząd.
Wy so kość za sił ku jest ści śle
okre ślo na i wy no si ona 91 pro -
cent wy na gro dze nia z okre su
po prze dza ją ce go cho ro bę. Po -
dob nie jak w przy pad ku osób
za trud nio nych na fa zie A, gdy
pra cow nik jest cho ry dłu go trwa -
le (po wy żej ro ku) za si łek tak że
jest po mniej szo ny do wy mia -
ru 80 pro cent. 

A sam za si łek na to miast mo -
że trwać na wet do dwóch lat, za -
tem w przy pad ku cho ro by dłu go -
trwa łej nie ist nie je szan sa na je -
go prze rwa nie lub za wie sze nie.
Tak więc nie ma się cze go bać
– kosz ty le cze nia w przy pad ku
za cho ro wa nia lub wy pad ku zo -
sta ną Wam cho ciaż czę ścio wo
po kry te z ty tu łu wy pła ca ne go za -
sił ku, któ ry na le ży się Wam tak,
jak każ de mu Ho len dro wi. 

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)

(RED.)
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Kie dy w 1993 ro ku w Po zna -
niu po wsta wał Slums At tack,
nikt jesz cze nie przy pusz -
czał, że mło dzień cza pa sja
prze ro dzi się w skład, któ ry
przez ko lej ne 20 lat bę dzie
miał ogrom ny wpływ na pol -
ską sce nę i na roz wój kul tu ry
hip hop w Pol sce. Pe ja i DJ
Decks zwień czy li swój ju bi le -

usz ogrom ną im pre zą w po -
znań skiej Are nie, na któ rej
po nad 6 ty się cy fa nów uczci -
ło uro dzi ny ulu bień ców, oraz
wy da niem pły ty 20/20. Roz -
po czę ła się też tra sa kon cer -
to wa Ever gre en To ur, któ ra
od wie dzi tak że Bel gię. Już 31
stycz nia Pe ja i DJ Decks za -
gra ją w Ha dze.

Po mi mo upły wu cza su
Slums At tack wciąż ki pią wi go -
rem, na gry wa ją i kon cer tu ją.
Nie bra ko wa ło ży cio wych za krę -
tów, o któ rych otwar cie mó wi
sam Pe ja. Od kil ku lat ży je jed -
nak w szczę śli wym związ ku, za -
ło żył ro dzi nę, co od ra zu moż -
na od czuć choć by w tek stach.
Od cię cie gru bą kre ską od im -
pre zo we go sty lu ży cia da ło
Slums At tack dru gie ży cie. 

Na kon cer cie zo ba czy my
na sce nie, oprócz rzecz ja sna
Pe ji i DJ'a Deck sa, Gan dzio ra
oraz Śli wę. Po zna nia cy za gra -
ją swo je naj waż niej sze utwo ry,
a że jest te go na praw dę spo ro
mo że my spo dzie wać się zna -
ko mi te go, 2 go dzin ne go kon -
cer tu.

Za opra wę mu zycz na za dba ją
jak zwy kle DJ Ra sma tal oraz DJ

Sha dow fa ce, zna ni wszyst kim
by wal com pol skich kon cer tów
hip -ho po wych. Wstęp od lat 18.

Pią tek 31 stycz nia
godz. 20.00
Den Ha ag

Mu si con
So est dijk se ka de 345, 2574

AL Den Ha ag

Bi le ty: 25 eu ro w przed sprze -
da ży / 30 eu ro przed kon cer tem

Do na by cia na stro nie
www.easy tic ket.nl oraz w pol -
skich skle pach:

Gro szek Su per markt: Zu ider -

par kla an 28, 2574HK Den Ha -
ag.

Pol skie De li ka te sy DE LI – Van
M u s  s c h e n  b r o  e k  s t r a  -
at 166, 2522 AW Den Ha ag.

De li Emi grant – Prins Hen -
drik stra at 98-104, 2518HW
Den Ha ag

In fo kon cer to we: da niel.xsi de -
mu sic@gma il.com

Ilość bi le tów ogra ni czo na!

TEKST/FOT. 

MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA 

KON CER TU
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l Trans port – ofe ru ję: MASZ
DO SYĆ BU SÓW I WIE LO GO -
DZIN NYCH PRZE JAZ DÓW NI -
MI? Naj bliż sze wol ne miej sca:-
do Ho lan dii: 12, 16, 19, 23,
26, 30 stycz nia; -do Pol -
ski: 13, 17, 20, 24, 27, 31
stycz nia; -Masz dość bu sów?
My jeź dzi my au ta mi 5oso bo -
wy mi plus kie row ca, co prze -
kła da się na o wie le krót szy
czas po dró ży. GWA RAN TU JE -
MY TO!!!!!!!!! Za bie rze my
z/do więk szo ści miast z wo je -
wództw: LU BU SKIE GO, WIEL -
KO POL SKIE GO, ZA CHOD NIO -
PO MOR SKIE GO, PO MOR SKIE
(tyl ko ok. Człu cho wa i CHoj nic),
KU JAW SKO -PO MOR SKIE.. Ob -
słu gu je my ca łą Ho lan dię,
Niem cy tyl ko po tra sie.
Na czas po dró ży każ dy pa sa żer
jest ubez pie czo ny. Kie row cy
po sia da ją przy naj mniej kil ku -
let nie do świad cze nie w prze -
wo zie osób. Prze wie zie my
od drzwi do drzwi. Na te re nie
PL w au cie free Wi -Fi, kie row ca
za wsze wy po czę ty, ni gdy nie
wra ca od ra zu do Pol ski. WY -
JAZ DY Z POL SKI: Czwart ki
i nie dzie le ra no. DO POL SKI:
Piąt ki i Po nie dział ki - go dzi ny
p o  p o  ł u  d n i o  w e .
+48 533 993 059,
+31 687 433 074. Za pra sza -
my!

l Skle py: Pol skie De li ka te -
sy Pa tel nia. nl. Ser decz nie za -

pra sza my do pol skie go skle -
pu sta cjo nar ne go Pa tel nia. nl
w NO WYM LO KA LU (!) w De -
ven ter, oraz in ter ne to we go
na stro nie www.pa tel nia.nl.
Po sia da my sze ro ki asor ty -
ment pro duk tów zna nych i lu -
bia nych pol skich ma rek, wę -
dli ny od naj lep szych pro du -
cen tów na pol skim ryn ku, pi -
wa, wi na, mro żon ki, na biał,
cia sta, pie czy wo, pra sa, książ -
ki, fil my i mu zy ka na dvd i cd,
SIM kar ty i do ła do wa nia te le -
fo nicz ne wszyst kich sie ci do -
stęp nych na te re nie Ho lan dii,
gar ma żer kę ręcz nie wy twa -
rza na, sze ro ki asor ty ment
środ ków far ma ko lo gicz nych
do stęp nych bez re cep ty oraz
bo ga ty wy bór pa mią tek z Pol -
ski, w tym śmiesz ne ko szul ki
dam skie, mę skie, dzie cię ce,
ga dże ty spor to we, fla gi, kie -
lisz ki i tym po dob ne, a wszyst -
ko w przy stęp nych ce nach!
W na szym no wym lo ka lu
moż na zjeść cos na cie pło (za -
pie kan ki, lan go sze, bi gos, pie -
ro gi i tym po dob ne) wy pić ka -
wę lub her ba tę. Ofe ru je my
rów nież no wa usłu gę Ser wis
Kom pu te ro wy w bar dzo przy -
stęp nych ce nach! Ser wis obej -
mu je wszyst kie re pa ra cje,
usu wa nie wi ru sów, wgry wa -
nie pro gra mów i tym po dob -
ne. Za pra sza my! No wy ad res:
Bo xber ger weg 33-35, 7412
BB tel. 0644681087

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama

Pe ja za gra w Ho lan dii!
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l OR DER PIC KER. Obo -
wiąz ki: wpro wa dza nie za mó -
wień do sys te mu, przy go to wy -
wa nie i zbie ra nie za mó wień,
pra ce ze ska ne rem, ob słu ga
wóz ka EPT. Wy ma ga nia:, do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go bądź ho len der -
skie go, do swiad cze nie na po -
dob nym sta no wi sku. Za in te re -
so wa ne oso by pro si my o kon -
takt: 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 MA GA ZY -
NU. Obo wiąz ki: roz la du nek
i przyj mo wa nie za mo wien, sor -
to wa nie ubran, pra ce ze ska ne -
rem. Wy ma ga nia: do bra zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, nie -
miec kie go bądź ho len der skie -
go, do swiad cze nie na po dob -
nym sta no wi sku. 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 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 w 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. 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 SPA WACZ TIG. Wy ma ga -
ne: do świad cze nie w pra cy ja ko
Spa wacz TIG (141) mi ni mum,
spa wa nie sta li nie rdzew nej, sta -
li czar nej i sta li du plex, ak tu al ny
cer ty fi kat spa wal ni czy, zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go / nie -
miec kie go na po zio mie po zwa -
la ją cych na swo bod ną ko mu ni -
ka cję. OFE RU JE MY: atrak cyj ne
wa run ki pła co we, moż li wa pra -
ca w cza sie więk szym niż 40
go dzin ty go dnio wo, czas trwa -
nia pierw sze go pro jek tu 6-8
mie się cy. Pro si my o prze sła -
nie CV wraz z klau zu lą o ochro -
nie da nych oso bo wych na ad -
res: pra ca@sba eu ro.pl w ty tu le
ma ila: SPA WACZ oraz do łą cze -
nie ak tu al nych ska nów cer ty fi -
ka tów i re fe ren cji.

l PRA COW NIK ZA KŁA DU
MIĘ SNE GO. OPIS STA NO WI -
SKA: Wie sza nie szy nek, od ci na -
nie karcz ków od ło pat ki, ob ci -
na nie pod gar dla ze sło ni ną,
wie sza nie ło pa tek na ha ki, pra -
ce po moc ni cze ta kie jak kła -
dze nie pod gar dla i sło ni ny
na ma szy nę w ce lu oskó ro wa -
nia, pa ko wa nie karcz ków
do pu deł kar to no wych. WY MA -
GA NIA: Mi le wi dzia ne do świad -
cze nie w pra cy w za kła dzie mię -
snym, w pra cy z no żem. Szu ka -
my wy so kich, sil nych, do brze
zmo ty wo wa nych osób. Ko mu ni -

ka tyw na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go lub nie miec kie go.
Dys po zy cyj ność na dłuż szy
okres cza su. OFE RU JE MY:
Atrak cyj ne wy na gro dze nie,
trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa nie
do za kła du pra cy, za kwa te ro -
wa nie, ob słu gę ka dro wo -ad mi -
ni stra cyj ną. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o re je stra cję
na stro nie: http://www.sba eu -
ro.pl/za re je struj -sie/.

l PRA COW NIK PRO DUK -
CYJ NY. OPIS STA NO WI SKA:
Pra ca na li nii pro duk cyj nej:
przy go to wa nie i pa ko wa nie ka -
na pek, wa że nie, kro je nie i pa -
ko wa nie ka wał ków mię sa, pa -
ko wa nie, ety kie to wa nie, kon -
tro la ja ko ści ar ty ku łów prze my -
sło wych. WY MA GA NIA: Do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie go
lub nie miec kie go, dys po zy cyj -
ność na dłuż szy okres cza su.
OFE RU JE MY: Trans port z Pol ski
do Ho lan dii oraz z miej sca za -
kwa te ro wa nie do za kła du pra -
cy, atrak cyj ne wy na gro dze nie,
za kwa te ro wa nie, ob słu gę ka -
dro wo -ad mi ni stra cyj ną, pra cę
na dłuż szy okres cza su. Oso by
za in te re so wa ne pro si my o re je -
stra cję na stro nie:
http://www.sba eu ro.pl/za re je -
struj -sie/.

l OR DER PIC KER (SYS -
TEM VO ICE SPE AKING). OPIS
STA NO WI SKA: Pra ca w ma ga -
zy nach przy zbie ra niu za mó -
wień w sys te mie vo ice spe -
aking. WY MA GA NIA: Do świad -
cze nie w pra cy przy zbie ra niu
za mó wień w sys te mie vo ice
spe aking. Do bra zna jo mość ję -

zy ka an giel skie go. Dys po zy cyj -
ność na dłuż szy okres cza su.
OFE RU JE MY: Trans port z Pol ski
do Ho lan dii oraz z miej sca za -
kwa te ro wa nie do za kła du pra -
cy, atrak cyj ne wy na gro dze nie,
za kwa te ro wa nie, ob słu gę ka -
dro wo -ad mi ni stra cyj ną. Oso by
za in te re so wa ne pro si my o re je -
stra cję na stro nie:
http://www.sba eu ro.pl/za re je -
struj -sie/.

l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO. OPIS STA NO WI -
SKA: Zbie ra nie za mó wień
w ma ga zy nach z ar ty ku ła mi
spo żyw czy mi i prze my sło wy mi.
Za ła du nek i roz ła du nek to wa -
rów. Pra ca na aku mu la to ro -
wych czo ło wych wóz kach wi dło -
wych oraz aku mu la to ro wych
bocz nych wóz kach wi dło wych,
w tym rów nież wy so kie go skła -
do wa nia. WY MA GA NIA: Cer ty fi -
kat na wóz ki wi dło we (ho len -
der ski cer ty fi kat mi le wi dzia ny).
Śred nia/do bra zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go. Do świad cze -
nie w pra cy na wóz ku wi dło -
wym. Dys po zy cyj ność na dłuż -
szy okres cza su. OFE RU JE MY:
Trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa nie
do za kła du pra cy, atrak cyj ne
wy na gro dze nie, za kwa te ro wa -
nie, ob słu gę ka dro wo -ad mi ni -
stra cyj ną. Oso by za in te re so wa -
ne pro si my o re je stra cję
na stro nie: http://www.sba eu -
ro.pl/za re je struj -sie/.

PRACA

Reklama
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Die ta cię żar nej mo że wpły -
wać nie tyl ko na jej po tom -
stwo, ale rów nież na jej wnu -
czę ta. Ma to zwią zek ze zmia -
na mi, ja kie za cho dzą
w struk tu rze DNA pod wpły -
wem róż nych czyn ni ków śro -
do wi sko wych – mó wi o tym
w roz mo wie z PAP dr hab.
Mo ni ka Kacz ma rek. 

KROP KA NIE W KROP KĘ

Bliź nię ta jed no ja jo we, cho ciaż
są do sie bie bar dzo po dob ne, nie
są iden tycz ne – mo gą róż nić się
za cho wa niem, czy cier pieć

na róż ne cho ro by. Dr hab. Mo ni -
ka Kacz ma rek z In sty tu tu Roz ro -
du Zwie rząt i Ba dań Żyw no ści
PAN w Olsz ty nie wy ja śnia, że
cho ciaż kod ge ne tycz ny za pi sa ny
w ko mór kach ta kich bliź niąt jest
jed na ko wy, to w cią gu ca łe go ży -
cia pod wpły wem róż nych czyn ni -
ków in for ma cja z DNA mo że być
uwal nia na w róż ny spo sób. To
spra wia, że z cza sem bliź nię ta
za czy na ją się od sie bie róż nić.

W DNA MIĘ DZY SŁO WA MI

Mo dy fi ka cja mi che micz ny mi,
ja kim pod le ga na sza ge nom
w cią gu ca łe go ży cia, zaj mu je
się epi ge ne ty ka. Dr Kacz ma rek
opo wia da, że czyn ni ki ta kie jak
dym pa pie ro so wy, za nie czysz -
cze nia śro do wi ska lub nie od po -
wied nia die ta spra wia ją, że
w na szych ko mór kach mo gą
gro ma dzić się sub stan cje mo dy -
fi ku ją ce biał ka hi sto no we lub
DNA. „Nie cho dzi o zmia nę se -
kwen cji DNA, a o zmia nę je go
struk tu ry, upa ko wa nie, do stęp -
ność dla czyn ni ków trans kryp cyj -
nych” – ko men tu je ba dacz ka.

Do da je, że w ko mór kach za czy -
na ją po wsta wać biał ka, któ re
do tych czas nie by ły pro du ko wa -
ne, a in ne biał ka mo gą prze stać
być syn te ty zo wa ne. Pro wa dzić to
mo że do zmian w funk cjo no wa -
niu or ga ni zmu i nie kie dy przy -
czy nić się do roz wo ju cho rób.

LO SY WNU KÓW 
W RĘ KACH BAB CI

Mo ni ka Kacz ma rek wy ja śnia,
że nie ko rzyst ny tryb ży cia mo że
pro wa dzić do mo dy fi ka cji struk -
tu ry DNA nie tyl ko w ko mór kach
da ne go osob ni ka, ale – w przy -
pad ku cię żar nych lub kar mią -
cych sa mic – na wet u je go dzie -

ci czy wnu ków. Ba dacz ka
z IRZiBŻ PAN wy ko ny wa ła ba da -
nia na my szach, w któ rych sa mi -
ce pod czas lak ta cji pod da wa ła
re stryk cyj nej die cie. Oka zu je się,
że na wet je śli mło de od ży wia ły
się pra wi dło wo w póź niej szym
okre sie, głód mat ki pod czas lak -
ta cji wpły wał na roz wój po tom -
stwa. My szy ta kie póź niej osią -
ga ły doj rza łość płcio wą i mia ły
sze reg in nych za bu rzeń roz wo jo -
wych. Co cie ka we, efek ty nie do -
ży wie nia kar mią cych sa mic by ły
za uwa żal ne jesz cze w dru gim
po ko le niu – u wnu ków.

JA JO STAR SZE NIŻ PLEM NIK

Oka zu je się bo wiem, że czyn -
ni ki śro do wi ska ze wnętrz ne go
lub we wnętrz ne go za czy na ją
dzia łać na ko mór ki roz rod cze już
w ży ciu pło do wym – wy ja śnia
ba dacz ka. „Oocy ty, któ re w przy -
szło ści da dzą po czą tek ko lej ne -
mu po ko le niu, obec ne są
przed na ro dze niem się sa mi cy
– pod czas jej ży cia pło do we go”
– przy po mnia ła roz mów czy ni
z PAP. Dla te go sa mi ca bę dąc

w cią ży lub pod czas lak ta cji ma
wpływ nie tyl ko na roz wój swo -
ich dzie ci, ale je śli spo dzie wa się
cór ki – ma w pew nym sen sie
wpływ na pro gra mo wa nie swo -
ich wnu cząt. „Wy ni ki ba dań
ostat nich 5 lat wska zu ją rów nież
na za an ga żo wa nie die ty oj ców
w pro gra mo wa nie oty ło ści oraz
in nych cho rób me ta bo licz nych
u po tom stwa” – do da je ba dacz -
ka.

MY SZY I LU DZIE

Cho ciaż wnio sków z ba dań
epi ge ne tycz nych na my szach
nie moż na prze ło żyć bez po -
śred nio na czło wie ka, to są jed -

nak pra ce, któ re wska zu ją, że
rów nież u lu dzi skut ki gło du ro -
dzi ców od czu wać mo gą i ko lej -
ne po ko le nia. Świad czą o tym
wy ni ki ba dań prze pro wa dzo -
nych w Ho lan dii po II woj nie
świa to wej. Jak opo wia da Mo ni -
ka Kacz ma rek, pod ko niec woj -
ny wie lo mi lio no wy ob szar za -
chod niej Ho lan dii oku po wa ny
przez woj ska nie miec kie nie
miał za pa sów żyw no ści, a bra ki
za opa trze nia spo wo do wa ły
głód, któ ry od ci snął trwa łe pięt -
no nie tyl ko w świa do mo ści
miesz kań cu tych ho len der -
skich pro win cji, ale rów nież
na kon dy cji zdro wot nej ko lej -
nych po ko leń.

Zda niem ba dacz ki z IRZiBŻ
PAN przy szłe ma my po win ny
mieć na wzglę dzie to, że ich styl
ży cia mo że mieć dłu go fa lo we
skut ki. „Na pew no od chu dza nie
pod czas cią ży czy kar mie nia
pier sią nie jest do brym po my -
słem” – stwier dza ba dacz ka.

PAP – NAUKA W POLSCE, 

LUDWIKA TOMALA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Pi cie al ko ho lu sta no wi
atrak cyj ny spo sób ra dze nia
so bie ze stre sem, bo po wo -
du je prze łą cze nie oso bo wo -
ści na in ny, bar dziej ada pta -
cyj ny tor funk cjo no wa nia
– wy ni ka z ba da nia Jo an ny
Jur czak ze Szko ły Wyż szej
Psy cho lo gii Spo łecz nej. 

Ba dacz ka spraw dza ła, ja kie
me to dy sprzy ja ją chwi lo wej, ko -
rzyst nej zmia nie toż sa mo ści
w stre su ją cych sy tu acjach to wa -
rzy skich i do szła do wnio sku, że
naj le piej spraw dza się w tym wy -
pad ku al ko hol – aż 77 proc. ba -
da nych, któ rzy zde cy do wa li się
po słu żyć al ko ho lem w ce lu opa -
no wa nia emo cji, do świad czy ło
po zy tyw nej prze mia ny oso bo wo -
ści.

„Dzie je się tak praw do po dob -
nie dla te go, że po wy pi ciu al ko -
ho lu na stę pu je ob ni że nie lę ku,
co wpły wa na uak tyw nie nie się
sub o so bo wo ści ko ja rzo nej z po -

zy tyw nym ob ra zem sie bie”
– mó wi Jo an na Jur czak.

Uczest ni cy ba da nia mie li
do wy bo ru trzy moż li wo ści po -
ten cjal ne go zwal cza nia stre su.
Mo gli się gnąć po drin ka, prze -
sta wić się na bar dziej po zy tyw ne
i prak tycz ne my śle nie, bądź od -
wró cić swo ją uwa gę od pro ble -
mu po przez pró bę za ję cia się
czymś in nym. Do stęp ny mi środ -
ka mi po słu gi wa li się na po zio -
mie wy obraź ni.

Oka za ło się, że chwi lo wą
zmia nę toż sa mo ści wy wo ły wa ło
za rów no prze kie ro wa nie uwa gi
na in ną ak tyw ność, jak i spo ży -
wa nie al ko ho lu, ale tyl ko al ko -
hol umoż li wiał przy wo ła nie ko -
rzyst nej sub o so bo wo ści i przy ję -
cie po zy tyw ne go ob ra zu wła snej
oso by.

„Mło dzi lu dzie mo gą mieć
trud ność z kry tycz nym po dej -
ściem do uży wa nia na po jów pro -
cen to wych, sko ro krót ko ter mi -
no wo do świad cza ją bez po śred -
niej ko rzy ści z je go uży wa nia”

– za uwa ża au tor ka ba da nia.
Jo an na Jur czak pod kre śla

tak że, że re zul ta ty ni niej sze go
ba da nia mo gą mieć du że zna -
cze nie dla pra cy te ra peu tycz nej
z oso ba mi uza leż nio ny mi od al -
ko ho lu. „Lep sze zro zu mie nie
swo ich sub o so bo wo ści i na ucze -
nie się róż nych spo so bów kon -
tro lo wa nia, kie dy i któ re z nich
do cho dzą do gło su, mo że uła -
twić za prze sta nie uży wa nia al ko -
ho lu do prze łą cza nia się na ko -
rzyst niej sze czę ści oso bo wo ści,
aby po ra dzić so bie w sy tu acji
trud nej” – mó wi.

Jak in for mu je biu ro pra so we
SWPS, ba da nie pt. „Uży wa nie al -
ko ho lu ja ko spo so bu re gu la cji
emo cji” z wy ko rzy sta niem za ło -
żeń teo rii po lip sy chi zmu zo sta ło
prze pro wa dzo ne w ra mach pra -
cy ma gi ster skiej pod kie run -
kiem prof. Ewy Trze biń skiej.
W ba da niu uczest ni czy ło 80
osób w wie ku oko ło 20 lat.

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Badanie: alkohol przywołuje
lepszą stronę naszej

osobowości

FOR. STOCK. XCHNG / EDWIN PIJ PE

Dieta ciężarnej wpływać może
nawet na... przyszłe wnuczęta

FOT. STOCK. XCHNG 
/ WONG MEI TENG
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Wi tam ser decz nie,
Mam py ta nie od no śnie tych

faz   pra cy. Je że li pra cu ję w Ho -
lan dii od 2008 ro ku i da lej je -
stem na fa zie A, to gdzie mo gę
szu kać po mo cy? Mo je biu ro pra -
cy tym cza so wej nie sto su je żad -
nych faz. W tym ro ku pod pi sa łem
już 6 kon trakt z tym sa mym biu -
rem... więc co ro bić??? 

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 Pa na fir ma jest zrze szo -

na w CAO (li sta firm do stęp -
na w lin ku w ar ty ku le na na szej
stro nie), to każ da Pa na umo wa,
któ ra jest trze cia z ko lei, jest au -
to ma tycz nie prze dłu ża -
na na czas nie okre ślo ny, pod wa -
run kiem, że nie by ło po mię dzy
umo wa mi przerw opi sa nych
w ar ty ku le (http://go niec pol ski.
nl/cao -dla -po czat ku ja cych -cz -1-
czy li -o -co -w -ogo le -cho dzi -z -fa za -
-a -b -i -c/). Po mo cy w tych spra -
wach na le ży za wsze szu kać
w związ kach za wo do wych.

Wi tam,
Mam py ta nie: czy przy za sił ku

z opie ki z gmi ny Bij stand moż -
na tak że jed no cze śnie po bie rać
za si łek ro dzin ny, do da tek do ro -
dzin ne go czy in ne do fi na so wa -
nie do miesz ka nia, ubez pie cze -
nia? Cho dzi o kraj Ho lan dia.

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:
Oso by po bie ra ją ce za si łek so -

cjal ny (tzw. Bij stans du it ke ring)
oczy wi ście ma ją pra wo
do wszel kich świad czeń so cjal -
nych, ta kich jak za si łek ro dzin ny
czy wsze la kie in ne do dat ki. 

Wi tam,
Mam py ta nie od no śnie dłu go -

ści za sił ku dla bez ro bot nych.

Mam 30 lat, pra cu ję w Ho lan dii
od 5 lat, skoń czył mi się kon trakt
i wy stą pi łem o za si łek dla bez ro -
bot nych. We dług ar ty ku łu
na Pań stwa stro nie po wi nie nem
do stać za si łek na okres 15 mie -
się cy. Do sta łem na okres 5 mie -
się cy. Prze gla da łem stro nę UWV
i zna la złem tam wzmian kę, że
dłu gość za sił ku za le ży od ilo ści
lat prze pra co wa nych, każ dy rok
pra cy to mie siąc za sił ku (oczy wi -
ście mi ni mal ny za si łek to 3 mie -
sią ce) i we dług tej za sa dy mi
przy zna li. I mam py ta nie co ro bić
w ta kiej sy tu acji? Dla cze go mi
wy li czy li dłu gość za sił ku aku rat
we dług tej dru giej za sa dy?

Po zdra wiam cze kam na 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:
Nie ste ty w Pa na przy pad ku

bę dzie nam nie zmier nie trud no
od po wie dzieć na to py ta nie, po -
nie waż nie zna my ca ło ści sy tu -
acji. Nie mniej jed nak jest moż li -
we, że w trak cie przerw po mię -
dzy fa za mi nie speł nił Pan kry te -
rium co naj mniej 4 lat pra cy
w ostat nich 5 la tach. Moż li we
jest tak że to, że wy sta wio na de -
cy zja o za sił ku jest po pro stu nie -
pra wi dło wa. Są to tyl ko dwie
z przy czyn (naj bar dziej praw do -
po dob ne oczy wi ście). 

Wi tam,
Mam py ta nie od no śnie zwro tu

za ubez pie cze nie. Przy je cha łam
z sy nem we wrze śniu, 16 zo sta li -
śmy za mel do wa ni, ale ze nie po -
ukła da ło nam się w Ho lan dii ży -
cie, to chce my wró cić do Pol ski
z dniem 21 grud nia 2013 ro ku

– wy mel do wa li śmy się i chce my
wra cać na sta łe do kra ju. Czy mi -
mo wszyst ko jak mam za pła co ne
ubez pie cze nie, to mo gę sta rać się
o je go zwrot?

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

Od po wiedź:
Oczy wi ście, że mo że cie się

Pań stwo sta rać o do da tek
do ubez pie cze nia za rok 2013. 

Wi tam,
Pro szę Pań stwa mam do Pań -

stwa py ta nie od no śnie te go, że ni by
od 1 grud nia trze ba po dać do Be la -
stin gu TYL KO SWO JE KON TO,
a pro blem w tym ze ja i czte ry in ne
oso by roz li czy li śmy się
za rok 2010, 2011 i 2012 dwa
mie sią ce te mu i wszy scy po da li śmy
nu mer do na szej mat ki, bo ona ma
kon to ho len der skie, amy go nie po -
sia da my. Czy to ozna cza, że my
nie do sta nie my tych pie nię dzy?
Do dam, że już do sta li śmy wstęp -
ne de cy zje od nich i co nie któ rzy
też pi smo o po twier dze nie kon ta.
Jak to wy glą da?

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:
Be la sting dienst za strze ga so -

bie okre sy przej ścio we do wpro -
wa dze nia no wych za sad. Kwe -
stia ta wy glą da w ten spo sób, iż
jest moż li we że urząd po pro stu
wy pła ci pie nią dze na po da ne
przez Pań stwa kon to al bo wy śle
pi smo z proś bą o po da nie wła -
snych kont. Pie nią dze Pań stwu
z pew no ścią nie prze pad ną,
więc pro szę się nie mar twić. 

Dzień do bry,
Mam py ta nie: w czerw cu 2013

ro ku przy szło mi pi smo z Ho lan dii.
że mam się roz li czyć z urzę dem
skar bo wym do koń ca czerw -
ca 2013 ro ku za 2012 rok w któ -
rym pra co wa łam w Ho lan dii 3 ty -
go dnie. Nie ste ty nie wie dzia łam
co to za pi smo i się nie roz li czy -
łam. We wrze śniu do sta łam po -
now nie pi smo, że mam się roz li -
czyć do 20 wrze śnia – roz li czy -
łam  się 13 wrze śnia. Wczo raj do -
sta łam ka rę do za pła ce nia 226
eu ro i już na po czet ka ry nie wy -
pła co no mi 158 eu ro za zwrot po -
dat ku i jesz cze ja mam im do pła -
cić 68 eu ro.

Czy to mo ja wi na? Czy mu szę
pła cić tą ka rę?

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 ste ty tak, po nie waż je śli nie

roz li czy się Pa ni, gdy urząd do te -
go wzy wa, to zo sta je na Pa nią na -
ło żo na ka ra. 

Wi tam ser decz nie,
Pi szę w spra wie, któ ra bar dzo

mnie nie po koi. Zwią za na jest ona
z roz li cze niem po dat ko wym z Ho -
lan dii za rok 2012. Mój na rze czo -
ny do stał do ku men ty do pod pi sa -
nia z Be la stin gu na prze ło mie lu ty -
ma rzec. Kwo ta zwro tu po dat ku
oko ło 750 eu ro. Do dziś po mi mo
już ty lu mie się cy cze ka nia pie nię -
dzy z roz li cze nia w dal szym cią gu
nie ma. Czy jest to po wód
do obaw? Na wie lu stro nach po lo -
nij nych czy urzę do wych jest na pi -
sa ne, że je śli nie mi nę ło 6 mie się -

cy, to nie ma po wo dów do obaw.
Ten ter min jest jed nak daw no
prze kro czo ny i za sta na wiam się
czy jest ja ki kol wiek spo sób spraw -
dze nia czy Be la sting wy pła cił te
pie nią dze. Obec nie nie miesz ka -
my w Ho lan dii. Pro szę o in for ma -
cję w tej spra wie. 

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:
Sy tu acja jest fak tycz nie tro chę

nie po ko ją ca, po nie waż ja kieś pi -
sma po win ny za cząć się już po ja -
wiać z urzę du. Dla pew no ści za -
wsze war to za dzwo nić do urzę du
i upew nić się, że Pań stwa de kla -
ra cja w ogó le wpły nę ła do urzę du
i czy jest w opra co wa niu. 

Wi tam,
Na pi sa li ście o do dat kach

na 2014 rok, ale nie na pi sa li ście
nic o do dat ku Kin de ro pvang to -
eslag. Pro szę w skró cie na pi sać
mi kto ma do nie go pra wo.

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 si my o odro bi nę cier pli wo -

ści, po nie waż w naj bliż szych wy -
da niach przed sta wi my wszyst kie
wa run ki sta ra nia się o do da tek
Kin de ro pvang to eslag. 

Wi tam, 
Mam py ta nie do ty czą ce przy -

zna nia za sił ku dla bez ro bot nych
w Ho lan dii. Dnia 20 grud nia
stra ci łem pra ce, nie wie dzia łem
że na le ży mi się za si łek. Do pie -
ro po świę tach otrzy ma łem wia -
do mość, że mam wy sta wio ne
pa pie ry na za si łek z UWV. Te pa -
pie ry są wy sta wio ne dnia 24
grud nia. Wczo raj wró ci łem, by
sta rać się o za si łek, po nie waż
je stem bez pra cy, mu szę za pła -
cić za le gle ra chun ki za miesz -
ka nie, mam dwo je dzie ci. Nie
wiem czy mam po ta kim spóź -
nie niu szan se na za si łek, po nie -
waż do wie dzia łem się od zna jo -
me go, że mam tyl ko dwa dni
na zło że nie wnio sku. Pro szę
o po moc. 

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:
Za sad ni czo zgod nie z urzę do -

wy mi ter mi na mi ma Pan fak tycz -
nie na zgło sze nie się do Urzę du
tyl ko 2 dni, nie mniej jed nak
w uza sad nio nych przy pad kach
Pa na wnio sek tak że zo sta nie roz -
pa trzo ny przez Urząd. Nie mniej
jed nak jest to bar dzo trud ne
do wy ko na nia.

Wi tam.
Czy je że li mam przy zna ny za si -

łek np. do 20 grud nia 2013 ro ku
to zna czy, że z tym dniem tra cę
rów nież sta tus oso by bez ro bot nej
w Ho lan dii???

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:
Sta tus oso by po szu ku ją cej pra cy

po zo sta nie, na to miast za koń czy się
sa mo pra wo do za sił ku.

Wi tam,
Mam ta kie py ta nie: roz li czy łem

się  z po dat ku za rok 2012, w tym
ro ku 21 mar ca w pew nej fir mie
i od tej po ry nie mam zwro tu. Gdy
dzwo nie do nich mó wią, że jesz -
cze nie ma de cy zji do dziś... Czy to
moż li we, że to tak dłu go trwa???
Pro szę o wia do mość.

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:
W przy pad ku, gdy Pa na de kla -

ra cja po dat ko wa zo sta ła wy sła -
na do Urzę du przed 31.03.2013
ro ku, to de cy zja po dat ko wa po win -
na się po ja wić do koń ca czerw ca,
a wy pła ta pie nię dzy do oko ło koń -
ca lip ca. War to spraw dzić czy Pa -
na de kla ra cja w ogó le wpły nę ła
w ogó le do urzę du.

Wi tam,
Mam py ta nie: ho len der ski za si -

łek za ła twi łem przez księ go wa
w Ho lan dii, ale by łem już na te re -
nie Pol ski. Mu sia łem tyl ko prze -
słać za świad cze nie, że je stem za -
re je stro wa ny w urzę dzie pra cy
w Pol sce, no wiec tak zro bi łem.
Do sta łem pierw szy za si łek I za po -
mnia łem się od ha czyć, czy na dal
bę dę go otrzy my wał po tym, jak
w urzę dzie mnie za wie si li? Cho dzi
mi o trans fer do Pol ski za sił ku ho -
len der skie go, tyl ko za wie si li mnie
w urzę dzie pol skim na 3 mie sią ce,
bo się nie od ha czy łem I czy to ma
wpływ ja kiś na otrzy my wa nie za -
sił ku z Ho lan dii?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:
Je śli stra ci Pan sta tus oso by

po szu ku ją cej pra cy w Pol sce (np.
po przez nie „od ha cze nie się”
w PUP), mo że się zda rzyć tak, że
pra wo do po by tu w Pol sce zo sta -
nie Pa nu cof nię te, po nie waż
w mo men cie trans fe ru za sił ku
do Pol ski mu si Pan wy ko ny wać
swo je obo wiąz ki wzglę dem pol -
skie go urzę du. 
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Pytania do eksperta – listy czytelników
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

l  l  l
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l – Kto to jest praw dzi wy
nar ciarz? 

– Czło wiek, któ re go stać
na luk sus po ła ma nia nóg
w bar dzo zna nej miej sco wo ści
gór skiej, przy po mo cy ba jecz nie
dro gie go sprzę tu.

l Pa ni py ta Ja sia:
– Któ ra rze ka jest dłuż sza:

Ren czy Mis si si pi?
– Mis si si pi.
– Do brze, Ja siu. A o ile jest

dłuż sza?
– O sześć li ter.

l Szef wró cił z lun chu

w bar dzo do brym hu mo rze
i zwo łał wszyst kich pra cow ni -
ków, by wy słu cha li kil ku dow -
ci pów, któ re usły szał. Wszy -
scy śmia li się do roz pu ku,
oprócz jed nej dziew czy ny. 

– O co cho dzi? – przy cze pił
się szef – Nie masz po czu cie
hu mo ru?

– Nie mu szę się śmiać – od -
po wie dzia ła dziew czy na – Od -
cho dzę w pią tek.

l Ko wal ski idzie do swo je -
go prze ło żo ne go.

– Sze fie – mó wi – ma my ju -
tro ge ne ral ne po rząd ki w do mu

i mo ja żo na po trze bu je mo jej
po mo cy przy prze su wa niu
i prze no sze niu róż nych przed -
mio tów na stry chu i w ga ra żu. 

– Nie ma my rąk do pra cy
– mó wi szef – Nie mo gę dać ci
wol ne go.

– Dzię ki, sze fie – od po wia da
Ko wal ski – Wie dzia łem, że mo -
gę na pa na li czyć!

l – Czy wie rzy Pan w ży cie
po śmier ci? – py ta szef pra -
cow ni ka. 

– Tak, pro szę Pa na – mó wi
no wo przy ję ty.

– W ta kim ra zie wszyst ko

w po rząd ku – mó wi szef
– Po tym, jak wczo raj wy szedł
Pan wcze śniej na po grzeb bab ci,
wpa dła tu taj, by Pa na zo ba czyć.

l Ko wal ski jak zwy kle
przy szedł spóź nio ny do pra -
cy i zbie ra stan dar do wy
ochrzan od sze fa:

– Był pan w woj sku, Ko wal ski?
– By łem.
– I co tam pa nu mó wił sier -

żant jak się pan spóź niał?!
– Nic szcze gól ne go... „Dzień

do bry, pa nie po rucz ni ku”...

l Pod ko niec roz mo wy

o pra cę, łow ca głów py ta mło -
de go in ży nie ra, ja kie go się
spo dzie wa wy na gro dze nia. 

– Oko ło 140 tys. do la rów,
z za leż no ści od do dat ko wych
uwa run ko wań.

– Hm, więc do dat ko wo to
mógł by być pię cio ty go dnio wy
urlop, 14 dni płat ne go urlo pu,
peł na opie ka me dycz na, w tym
den ty stycz na, skład ka eme ry -
tal na opie wa ją ca na 50% wy na -
gro dze nia i służ bo wy sa mo chód
wy po ży cza ny co dwa la ta, po -
wiedz my czer wo na Co rvet ta.

– Je ju, żar tu je pan?
– Taa, ale to pan za czął.
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wiersz au tor stwa Agniesz ki Kwa śniew skiej. Au tor ka

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

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

***
Obu dzi łam się o świ cie
Z łóż ka jak sza lo na pę dzę
Tyl ko sto py na pod ło dze
Zo sta wi ły zim ny ślad

Przed lu ster kiem du żym sia dam
Wło sy cze szę, twarz pu dru ję
De li kat nie mu snę usta
Róż czer wie nią

Jesz cze błę kit na po wie ki
Aby lśni ły cha brem po lnym
I rzę sa mi za trze po cę
Tak nie win nie, tak za lot nie

I go to wa pra wie je stem...

To dla cie bie tak się stro ję
To do cie bie w my ślach bie gnę
Wpa dam pro sto w twe ob ję cia
I za sy piam, jak dzie ci na

I wi ru ję w dzi kim pę dzie
Już w sza leń stwie świat się krę ci
Aż z pod stóp osu wam zie mię
W bło gim je stem w bo skim szczę ściu

A ty pa trzysz pro sto w oczy
I upi jasz wzro kiem mnie
I znów je stem nie przy tom na
Za pach twój upa ja mnie

Jesz cze chwil kę
Zo stań, pro szę
Nie, nie od chodź 
Prze cież śpię

Lecz to tyl ko kro pla po tu
De li kat nie pie ści mnie...

Bie gnę zno wu do lu ster ka
Gdzie ró ża ne usta, gdzie?

Gdzie ty je steś?
Śpisz ko cha ny...
Więc to nie jest tyl ko sen.
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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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