
Już od po cząt ku stycz nia
pra cow ni cy otrzy mu ją Ja -
arop ga af. Szu ka ją firm,
gdzie się roz li czyć. Ogło -
szeń na por ta lach in ter ne -
to wych ofe ru ją cych roz li -
cze nia, za sił ki czy róż ne go
ro dza ju do dat ki jest bar dzo
du żo. Ce ny ta kich usług są
zróż ni co wa ne, cza sa mi
wręcz nie po ko ją co ni skie,
a wy bór ko mu po wie rzyć
swo je spra wy jest trud ny.

Oso by pra cu ją ce w Ho lan dii
od kil ku lat wie dzą do kład nie, że
trze ba do brze wy brać fir mę po -
dat ko wą, aby póź niej nie mieć
pro ble mów z ho len der skim
Urzę dem Skar bo wym (Be lastng -

dienst). A ta nio nie zna czy do -
brze. Jak się po tocz nie mó wi, że
jak ta nio ku pu jesz, to dwa ra zy
ku pu jesz lub że wte dy oszczęd -
no ści są naj droż sze. Czy stać
nas na nie?

Uczu la my na szych ro da ków,
któ rzy nie mo gą do je chać
do biur sta cjo nar nych roz li cza -
ją cych po dat ki i chcą sko rzy -
stać z usług osób któ re przy jeż -
dża ją „na dom ki” w ce lu szyb -
kie go i ta nie go roz li cze nia, aby
zbyt ła two nie ufa ły nie zna jo -
mym. Sprawdź cie ta ką oso bę,
za nim bę dzie za póź no.

Je że li nie zna cie oso by, któ ra
przy je cha ła do Was i chce do ko -
nać roz li cze nia, a nie mo że cie
uzy skać re ko men da cji od swo -
ich zna jo mych, 
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UWAŻAJCIE NA NIEUCZCIWYCH,
TANICH I MOBILNYCH „KSIĘGOWYCH”!

Przy jeż dża ją na dom ki, „roz li cza ją”, a pro ble my do pie ro się za czy na ją…

FOT. STOCK. XCHNG / CARLOS PAES



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

któ rzy np. rok wcze śniej u ta -
kiej oso by się roz li czy ły i nie mie -
li po tem żad nych pro ble mów, to
nie po dej muj cie po chop nych de -
cy zji.

Czę sto ta kie oso by nie ma ją
dzia łal no ści w za kre sie biu ra po -
dat ko we go. Po „roz li cze niu” nie
od bie ra ją te le fo nu i prak tycz nie
są nie osią gal ni. Kie dy bę dzie cie
chcie li uzy skać ja ką kol wiek in -
for ma cję, nie bę dzie cie mie li
od ko go.

Jak mó wią pra cow ni cy Kan ce -
la rii Po dat ko wej mgr An na Kło -
sow ska co ro ku przy cho dzą
do nich oso by, któ re sko rzy sta ły
z usług ta niej i mo bil nej „księ go -
wej”, któ rej już ni gdy póź niej nie
mo gą spo tkać. Biu ra ani śla du,
a te le fo ny mil czą lub są „po -
za za się giem”:

-„Pro ble my po ta kim nie pro fe -
sjo nal nym roz li cze niu są prze -
róż ne. Naj czę ściej przy cho dzą
do nas oso by z cze ka mi do za -
pła ty. Ktoś ich roz li czył uwzględ -
nia jąc w roz li cze niu wszyst kie
moż li we ulgi do któ rych po dat -
nik nie miał pra wa. Be la sting -
dienst pie nią dze wy pła cił,
a po kon tro li stwier dził jed nak,
że roz li cze nie by ło złe, ulgi nie
przy słu gi wa ły i pro szą o zwrot
pie nię dzy. Do brze jesz cze jak
pie nią dze, któ re trze ba od dać,
fak tycz nie wcze śniej otrzy ma li -
śmy. 

Zda rza się jed nak i tak, że
przy cho dzą do nas oso by z cze -
ka mi na któ rych wid nie je kwo ta
kil ku ty się cy eu ro, któ re trze ba
nie zwłocz nie od dać fi sku so wi.
A fi skus wcze śniej nie prze lał
nam zwro tu po dat ku na na sze
kon to.

Dzie je się tak dla te go, po nie -
waż oso ba, któ ra do ko na ła roz li -
cze nia zro bi ła wszyst ko, aby
zwrot był jak naj więk szy, czę sto
po da jąc w de kla ra cji po dat ko -
wej nie praw dę ty pu, że oso ba
bez dziet na jest np. sa mot nym
ro dzi cem… A do dat ko wo
do zwro tu wy so kie go po dat ku
po da ła fi sku so wi swo je kon to!
Wte dy to już na praw dę dra mat,
bo trze ba od dać coś, cze go ni -
gdy wcze śniej nie otrzy ma li śmy.
W ta kich przy pad kach trud no
jest wy tłu ma czyć ho len der skiej
skar bów ce, co się sta ło. Bie gnie
ter min od da nia pie nię dzy, do li -
cza ją od set ki i dług ro śnie.

Ko lej nym pro ble mem z ja kim
klien ci do nas tra fia ją, to do da -
tek Zorg to eslag. Nie wy star czy
go tyl ko otwo rzyć wy sy ła jąc
wnio sek. Klient, któ ry pła ci 15
eu ro za za ła twie nie Zorg to esla -
gu cie szy się, że ta nio. Cze ka
na pie nią dze. I do sta je de cy zję,
że na le ży się 0 eu ro. Szu ka oso -
by, któ ra za ła twia ła do fi nan so -
wa nie do ubez pie cze nia i wte dy
się oka zu je, że trze ba za pła cić
ko lej ne 15 lub na wet 50 eu ro,
aby od wo łać się od de cy zji fi sku -

sa. Przy cho dzi ko lej ne pi smo
i po now nie pro szą nas o za pła -
tę 50 eu ro. A po cząt ko wo mia ło
być ta nio, bo tyl ko 15 eu ro.”

Spo so bów w ja kie na si ro da cy
są na cią ga ni przez nie uczci we
oso by jest na praw dę du żo. Dla -
te go py taj cie do kład nie o cen -
nik. Czy ce na ja ką pła ci my, to je -
dy na opła ta? Czy fir mę zna ją
Wa si zna jo mi, któ rzy pra cu ją
dłu żej? Zda rza się, że chce Was

roz li czyć ko le ga, któ ry z Wa mi
pra cu je…? Za sta nów cie się, ja -
kie ma do świad cze nie i czy
za mie siąc bę dzie cie go jesz cze
spo ty kać w pra cy…?

Od te go ro ku Be la sting dienst
zwro ty po dat ków czy do dat ki bę -
dzie kie ro wał bez po śred nio
na kon ta na le żą ce do po dat ni -
ków. Ma to za po biec la wi nie wy -
łu dzeń, ja kich do pu ści li się nie -
uczci wi roz li cza ją cy, a cza sa mi
też fir my za trud nia ją ce pra cow -
ni ków tym cza so wych.

Czas do VI 2014 ro ku ho len -
der ski fi skus na zy wa okre sem
przej ścio wym, w któ rym mo gą
się jesz cze zda rzać wy łu dze nia
opi sa ne po wy żej.

(RED.)
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Do wód 
toż sa mo ści

W Ho lan dii każ dy
mu si być w sta nie
wy le gi ty mo wać się.
Dla te go są Pań -
stwo zo bo wią za ni
za wsze mieć
przy so bie waż ny
do ku ment toż sa -
mo ści. To mo że być
pasz port lub do wód
oso bi sty, któ re go ni -
gdy nie na le ży od -
da wać na prze cho -
wa nie pra co daw cy
lub pra cow ni kom
biu ra po śred nic twa
pra cy.

Miesz ka nie

Je że li przy jeż dża -
ją Pań stwo do Ho -
lan dii, a pra co daw -
ca nie gwa ran tu je
za kwa te ro wa nia, to
mu szą Pań stwo sa -
mo dziel nie za dbać
o dach nad gło wą.
Miesz ka nia wy naj -

mo wa ne są mię dzy in ny mi
przez spół dziel nie miesz ka nio -
we. Aby w ten spo sób uzy skać
miesz ka nie, na le ży się do ta kiej
spół dziel ni za pi sać. Jed no cze -
śnie na le ży być za re je stro wa -
nym w re je strze gmin nym
(GBA). In for ma cje szcze gó ło we
mo gą Pań stwo uzy skać w urzę -
dzie gmi ny. Moż li we jest tak że
wy na ję cie miesz ka nia od pry -
wat ne go wła ści cie la. Dom ki wy -
po czyn ko we słu żą re kre acji
i dla te go nie jest do zwo lo ne, by
mi gran ci za rob ko wi sta le prze -
by wa li na te re nie ośrod ka wy po -
czyn ko we go. Urzę dy gmin ne
mo gą, na ba zie Pra wa miesz ka -
nio we go, usta lać wła sną po li ty -
kę przy zna wa nia miesz kań i wy -
naj mu po ko jów. Szcze gó ło wych
in for ma cji udzie lić mo że każ dy
urząd gmi ny. 

Je śli wy naj mu ją Pań stwo
miesz ka nie, a koszt wy naj mu
jest zbyt wy so ki wzglę dem do -
cho dów, mo gą Pań stwo ubie gać
się o do da tek miesz ka nio wy (hu -
ur to eslag), pod wa run kiem, że fi -
gu ru ją Pań stwo w re je strze gmin -
nym (GBA). Stro na in ter ne to wa
www.to esla gen.nl ofe ru je szcze -

gó ło we in for ma cje,
któ re mo gą Pań stwo
rów nież uzy skać
pod nu me rem in fo li nii
urzę du skar bo we -
go 0800-0543. Mo gą
Pań stwo tak że skie ro -
wać swo je py ta nia,
na przy kład do ty czą ce
wy so ko ści opłat,
do Ko mi sji ds. naj mu
(www. hu ur com mis -
sie. nl).

Po dat ki gmin ne

Każ dy miesz ka niec zo bo wią -
za ny jest uisz czać opła ty
na rzecz swo jej gmi ny (na przy -
kład za ście ki czy od pa dy) oraz
po dat ki (na przy kład po da tek
od nie ru cho mo ści OZB). Je że li
wy naj mu ją Pań stwo sa mo dziel -
nie miesz ka nie lub są je go wła -
ści cie la mi, na le ży rów nież opła -
cić po da tek za wo dę. Usta le nie
wy so kość opłat i po dat ków le ży
w ge stii gmi ny i stąd wy ni ka
zróż ni co wa nie zo bo wią zań po -
mię dzy gmi na mi. Szcze gó ło we
in for ma cje mo gą Pań stwo uzy -
skać w urzę dzie gmi ny.

Od pa dy

Każ da gmi na sa mo dziel nie
re gu lu je kwe stie wy wo zu śmie ci
z po dzia łem na ich ro dza je. Ina -
czej zbie ra ne są i wy wo żo ne od -
pa dy z go spo dar stwa do mo we -
go, od pa dy wiel ko ga ba ry to we,
bio lo gicz ne, sprzęt AGD czy od -
pa dy che micz ne. Pań stwa urząd
gmin ny udzie li Pań stwu szcze -
gó ło wych in for ma cji o za sa dach
przy ję tych w Pań stwa miej scu
za miesz ka nia.

ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO SPRAW

SOCJALNYCH I ZATRUDNIENIA

ŻYCIE W HOLANDII – Prawa i obowiązki
mieszkańców Holandii, cz. 1

FOT. STOCK. XCHNG 
/ RICHARD DUDLEY

FOT. STOCK. XCHNG / JOSE LUIS NAVARRO



W dzi siej szej czę ści CAO zaj -
mie my się pra cow ni ka mi od -
de le go wa ny mi, czy li spe cjal -
ną gru pą osób, któ re wy ko -
nu ją fak tycz nie swo ją pra cę
na te re nie Ho lan dii (Nie -
miec, Bel gii czy in ne go kra -
ju), nie mniej jed nak nie są
za trud nie ni w fir mach z ka pi -
ta łem za gra nicz nym. 

Za cznij my mo że od te go kim
jest pra cow nik od de le go wa ny.
Ist nie je mię dzy na ro do wa de fi ni -
cja tej oso by i brzmi ona tak:
„Oso ba de le go wa na to pra cow -
nik, któ ry przez ogra ni czo ny
okres wy ko nu je swo ją pra cę
na te ry to rium in ne go Pań stwa
Człon kow skie go (Unii Eu ro pej -
skiej), niż pań stwo, w któ rym
zwy cza jo wo pra cu je”.

Wy ni ka stąd więc, że jest to
gru pa osób, któ ra pra cu je w in -
nym miej scu, niż fak tycz nie jest
za trud nio na. Dla przy kła du:
Pan X pra cu je w fir mie pol skiej,
nie mniej jed nak zo stał on wy de -
le go wa ny do pra cy w Ho lan dii.
W tym ce lu pod pi su je się z nim
spe cjal ny aneks do sta rej umo -
wy o pra cę, tak zwa ny aneks
o od de le go wa nie. Zgod nie z pra -
wo daw stwem, jest on za trud nio -
ny w Pol sce, jed nak wy ko nu je on
swo ją pra cę na te re nie Ho lan dii. 

Co to ozna cza dla osób od de -
le go wa nych? Otóż to, że pra cu ją
oni jak in ne oso by w Ho lan dii,
lecz na od mien nych wa run kach.
Wszyst kie obo wiąz ki wo bec pra -
cow ni ka spa da ją wte dy na pol -
skie go pra co daw cę. W okre sie
od de le go wa nia pra cow ni ka to
wła śnie on mu si za gwa ran to wać
mu co naj mniej ta kie sa me wa -
run ki pra cy, jak w kra ju ma cie -
rzy stym i od de le go wa nia – lub
lep sze. Szcze gó ło wo mó wiąc
wa run ki te do ty czą w głów nej
mie rze:

– mak sy mal ne go cza su pra -
cy,

– mi ni mal ne go okre su od po -
czyn ku,

– urlo pów i ich płat nych wy -
mia rów, 

– wy na gro dze nia mi ni mal ne -
go (o któ rym by ło w czę ści dru -
giej na sze go cy klu o CAO),

– za sad bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy (BHP).

Oso by od de le go wa ne do pra -
cy ob ję te są sys te mem ubez pie -
czeń w kra ju, z któ re go są od de -
le go wa ne (np. w Pol sce). Ozna -
cza to, że ich pra co daw cy od pro -
wa dza ją skład ki spo łecz ne
do kra ju ma cie rzy ste go (w tym
przy pad ku do pol skie go ZUS).
Ist nie je moż li wość, że by prze -
nieść opła ca nie skła dek do dru -
gie go kra ju, nie mniej jed nak
trze ba bę dzie je wte dy pła cić sa -
mo dziel nie z wła snej pen sji.
Zwy cza jo wo przy ję ło się, że sys -
tem ten obo wią zu je mak sy mal -
nie do dwóch lat po by tu pra cow -
ni ka w kra ju de le go wa nia, ale
po tym okre sie ist nie je już obo -
wią zek ubez pie cze nia w kra ju
fak tycz nej pra cy (Ho lan dii,
Niem czech, Bel gii, etc.). W tym
ce lu przed wy jaz dem wy da je się
spe cjal ne dru ki po twier dza ją ce
ubez pie cze nie (tak zwa ny druk
A1), któ re tra cą moc po dwóch
la tach pra cy w cha rak te rze od -
de le go wa nia. 

W kwe stii po dat ków na to -
miast, to są one od pro wa dza ne
w dwóch kra jach – za rów no
w kra ju ma cie rzy stym, jak i de le -
go wa nia. W tym pierw szym są
one od pro wa dza ne w więk szym
stop niu, w dru gim jest ich o wie -
le mniej. Stąd też każ dy pra cow -
nik od de le go wa ny otrzy mu je
na ko niec ro ku dwie kar ty po -
dat ko we. 

Ist nie je po wszech na opi nia,
że ta kie oso by nie po win ny się
w ogó le roz li czać z po dat ku, po -

nie waż wyj dzie im ogrom na do -
pła ta do po dat ku z po wo du od -
de le go wa nia – nic bar dziej myl -
ne go! Nie raz uzy ska ją one na -
wet zwrot po dat ku z po wo du
pod pi sa nych po mię dzy kra ja mi
umów o uni ka niu po dwój ne go
opo dat ko wa nia. Co wię cej, czę -
sto war to tak że roz li czyć się
wspól nie z mał żon kiem, po nie -
waż i on mo że coś na tym roz li -
cze niu zy skać. 

I ostat nia kwe stia – fi nan so -
wa. Od de le go wa nie pra cow ni -
ka ma wie le ko rzy ści, w tym
i pie nięż nych. Je śli oso by ta kie
pra cu ją na te ry to rium in ne go
pań stwa, obo wią zu ją je te sa -
me za sa dy wy na gra dza nia, jak
oby wa te li te go kra ju. Ozna cza
to, że je śli ktoś za ra bia w Bel gii
mie sięcz nie, przy pu ść my, 1458
eu ro brut to, to po wi nien zwró cić
się do swo je go pra co daw cy
o wy rów na nie pen sji do co naj -
mniej mi ni mal nej, po nie waż
każ da oso ba pra cu ją ca w Bel gii

po win na za ra biać mi ni -
mum 1680 eu ro brut to! I za sa -
da ta tak że ty czy się osób od de -
le go wa nych do pra cy! 

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

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

Je ste ście cie ka wi, co wię cej
jest jesz cze opi sa ne w CAO?
Za dwa ty go dnie już nie ste ty
ostat nia część. A w niej kwe stie
do ty czą ce Wa szych eme ry tur. 

(RED.)
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W dniu 14 stycz nia 2014 ro -
ku od by ło się we Vla ar din -
gen, ko ło Rot ter da mu, spo -
tka nie z praw ni ka mi „Okien -
ka Praw ni cze go” (Het Ju ri -
disch Lo ket) z ro da ka mi
miesz ka ją cy mi i pra cu ją cy mi
w Ho lan dii. Ce lem te go pi lo -
ta żo we go spo tka nia jest or -
ga ni za cja se rii spo tkań z ho -
len der ski mi praw ni ka mi
skie ro wa nych do Po la ków
na te re nie ca łe go kra ju,
a przede wszyst kim w miej -
scach, gdzie wy stę pu ją
znacz ne ich sku pi ska. 

Ho len der scy praw ni cy przy go -
to wa li pre zen ta cję na pod sta wie
wcze śniej prze sła nych do nich
py tań (do stęp nych na do le ar ty -
ku łu) drę czą cych pol skich emi -
gran tów za rob ko wych zwią za -
nych przede wszyst kim ze spra -
wa mi naj mu miesz ka nia, któ re
to py ta nia w trak cie trzy go dzin -
ne go wy da rze nia by ły tłu ma czo -
ne na ję zyk pol ski. 

Po my sło daw ca mi i or ga ni za -
to ra mi ak cji by li Po seł na Sejm
RP Adam Kę piń ski – prze wod ni -
czą cy Pol sko -Ni der landz kiej Gru -
py Par la men tar nej oraz je go
asy stent Ra fał Ja wor ski z por ta -
lu Vo xPo lo nia. nl, któ ry po pro wa -
dził spo tka nie.

Go ść mi spo tka nia by li praw ni -
cy „Okien ka Praw ni cze go”:

mr. Fran ci sca Zijl stra
– praw nik z Het Ju ri disch Lo ket
Rot ter dam,

mr. Rian ne Ke erveld
– praw nik z Het Ju ri disch Lo ket
Rot ter dam,

mr. Roy Wit ten berg – praw -
nik z Het Ju ri disch Lo ket Rot ter -
dam,

oraz
drs. Mar co Schu ur mans

– urzęd nik gmi ny Vla ar din gen
ds. Kwa te run ku emi gran tów za -
rob ko wych w gmi nie,

Ur szu la Fi lip kow ska – Kon -
sul, I Rad ca Am ba sa dy RP w Ha -
dze,

Ja nusz Wo łosz – I Se kre tarz
Am ba sa dy RP w Ha dze, rzecz nik
am ba sa dy.

Spo tka nie pro wa dzi li:
Aga ta Ron tel tap – tłu macz,
Ra fał Ja wor ski – tłu macz,

asy stent Po sła Ada ma Kę piń -
skie go, ini cja tor i or ga ni za tor po -
tka nia.

W związ ku z fak tem, iż co raz
wię cej ro da ków wi dzi w Ho lan dii
swo ją po ten cjal ną „dru gą oj czy -
znę”, wie lu z nich na po waż nie
za sta na wia się nad sta łym osie -
dle niem w kra ju tu li pa nów. Aby

jed nak miesz kać w Ho lan dii na,
i w, god nych wa run kach ist nie je
po trze ba do bre go za kwa te ro wa -
nia. Wie le osób sta ra się
o miesz ka nia ze spół dziel ni
w gmi nie, jed nak na ta kie
miesz ka nie mu szą czę sto cze -
kać kil ka lat. W ta kiej sy tu acji je -
dy nym wyj ściem jest wy na ję cie
miesz ka nia w sek to rze pry wat -
nym, co nie sie ze so bą ry zy ko
spo tka nia nie uczci wych po śred -
ni ków, któ rzy w nie wy bred ny
spo sób wy ko rzy stu ją nie wie dzę
na jem cy, jak rów nież nie zna jo -
mość ję zy ka ho len der skie go.

Obec ni na wczo raj szym spo -
tka niu ro da cy, dzię ki or ga ni za to -
rom, otrzy ma li od po wie dzi
na wie le trud nych pro ble mów,
a tak że re cep ty na ich roz wią za -
nie. Praw ni cy, któ rzy szcze gó ło -
wo i pro fe sjo nal nie przy go to wa li

się do te ma tu od po wia da li kon -
kret nie i cel nie na po ru sza ne
kwe stie.

Wie lu z obec nych na sa li ro da -
ków praw ni cy za pro si li do swo je -
go biu ra w Rot ter da mie na bez -
płat ne kon sul ta cje i po ra dy. „Le -
piej za dać o sto py tań wię cej, niż
o jed no za ma ło” – za zna czy ła
me ce nas Fran ci sca Zijl stra.

Po seł Adam Kę piń ski pod po -
wie dział obec nym, że za wsze po -
win ni o tym pa mię tać aby
na wszyst ko mieć przy sło wio wy
„pa pier”. Wszyst kie umo wy
na pi śmie za wie ra się na „złe
cza sy”, gdy nie ma spo rów nikt
zwy kle nie pa mię ta gdzie one są
– po wie dział po seł zwra ca jąc ty -
mi sło wy uwa gę na fakt, iż wie lu
Po la ków za wie ra umo wy ust ne
wie rząc wy naj mu ją ce mu lo kal
na sło wo. Je śli ma się do czy nie -

nia z przy zwo itym wła ści cie lem
lo ka lu, umo wa pi sem na nie jest
do ni cze go po trzeb na, jed nak
w mo men cie, gdy do cho dzi
do nie po ro zu mień i kon flik tów,
pod pi sa ny przez obie stro ny kon -
trakt ma zna cze nie praw ne i jest
pod sta wą do pod ję cia ja kich kol -
wiek kro ków w kie run ku roz wią -
za nia pro ble mu.

„PJN” –pod kre śli ła po raz dru -
gi te go wie czo ru me ce nas Zijl -
stra. „Pa pier Jest Naj waż niej szy!
Bez tzw. pa pie rów praw nik nic
nie zro bi. No, mo że nie nic, ale
jest to du żo trud niej sze” – pod -
kre śli ła ho len der ska praw nicz -
ka.

Klu czo we punk ty, któ re pa dły
w trak cie dy na micz nej dys ku sji
to:

1. Wszyst kie fak tu ry płać
przez kon to ban ko we.

2. Pła cąc za czynsz za znacz
wy raź nie w ty tu le prze le wu, że
do ty czy on czyn szu za da ny mie -
siąc, np.: HU UR MA AND 01-
2014 (czynsz za mie siąc sty -
czeń 2014). 

3. Zgła szaj py ta nia i uwa gi
do wy naj mu ją ce go lo kal ko -
niecz nie na pi śmie.

4. Zgła sza nie uste rek, któ rych
nie da się sa me mu na pra wić;
rów nież na pi śmie.

5. Roz wią za nie umo wy naj mu
ze stro ny na jem cy mo że na stą -
pić je dy nie dro gą pi sem ną w for -
mie li stu po le co ne go. Trze ba
wziąć pod uwa gę mie sięcz ny
okres wy po wie dze nia łącz nie
z mie sią cem bie żą cym. 

6. Wy mó wie nie lo ka lu przez
wy naj mu ją ce go jest moż li we
w dwóch wy pad kach:

a) po pra wo moc nym wy ro ku
są do wym, gdzie sę dzia na ka zu -
je eks mi sję,

b) wła ści ciel miesz ka nia stra -
cił swo je po przed nie lo kum i jest
zmu szo ny wró cić do wy naj mo -
wa ne go lo ka lu – co jest zo bo -
wią za ny wia ry god nie udo ku -
men to wać – wte dy in for mu je
o tym na jem cę li stem po le co -
nym, w któ rym mu si po dać
okres wy po wie dze nia nie krót -
szy niż 3 mie sią ce.

7. Po bie ra nie kar za kil ku -
dnio we opóź nie nia z wpła tą
czyn szu jest nie le gal ne.

8. Po pod pi sa niu umo wy naj -
mu i wa run ków umo wy na jem ca
mo że zgło sić swo je uwa gi
na jej/ich te mat. Je śli w wa run -
kach umo wy za war te bę dą
punk ty od bie ga ją ce od obo wią -
zu ją cych za sad czy tez do brych
oby cza jów na jem ca mo że, z po -
mo cą praw ni ka, po pro sić
o zmia nę wa run ków umo wy
na ogól nie obo wią zu ją ce lub roz -
wią zać umo wę naj mu. ‹ ‹ ‹

„OKIENKO PRAWNICZE”
– z pomocą Polakom w Holandii

JA NUSZ WO ŁOSZ, UR SZU LA FI LIP KOW SKA, ADAM KĘ PIŃ SKI I AGA TA RON TEL TAP
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‹ ‹ ‹ Po la cy przy by wa ją cy
do Ho lan dii po win ni mieć
na uwa dze to, że Ho lan dia jest
spe cy ficz nym kra jem, w któ rym
wszyst ko (lub pra wie wszyst ko)
jest ure gu lo wa ne pra wem.
„Okien ko Praw ni cze” jest dla
miesz kań ców Ho lan dii swe go
ro dza ju dro go wska zem na za wi -
łej dro dze praw nej. Każ dy miesz -
ka niec kra ju tu li pa nów ma pra -
wo do bez płat nej po mo cy praw -
ni czej wła śnie w in sty tu cji ja ką
jest „Okien ko Praw ni cze”. 

W wie lu mia stach znaj du ję
się ich biu ro. Moż na się te le fo -
nicz nie umó wić na spo tka nie,
jak rów nież przyjść do biu ra
„z uli cy”.

W wie lu wy pad kach wro giem
ro da ków jest ich, za ko do wa ny
z Pol ski, tryb my śle nia. To co
w Pol sce jest nor mal ne i lo gicz -
ne, nie mu si być w Ho lan dii też
tak po strze ga ne. Przy kła dem
jest sy tu acja, gdzie Po lak ma ją -
cy ho len der ski sa mo chód
w związ ku z cza so wy mi pro ble -
ma mi fi nan so wy mi nie opła cił
ubez pie cze nia ko mu ni ka cyj ne -
go sa mo cho du. Wie dząc o tym
nie uży wał au ta, jed nak nie zda -
wał so bie spra wy z fak tu, że
w mo men cie za wie sze nia po li sy
ubez pie czy ciel jest zo bo wią za ny
do prze ka za nia in for ma cji o za -
ist nia łej sy tu acji do Urzę du Ko -
mu ni ka cji (RDW), któ ry to au to -
ma tycz nie wy sy ła do wła ści cie la
man dat w wy so ko ści 390,00 eu -
ro. Ja ko, że skład ka ubez pie cze -
nio wa w wy so ko ści ± 25,00 eu ro
by ła pro ble mem, to su ma
390,00 eu ro sta ła się nie moż li -
wą do za pła ce nia su mą. Po kil -
ku ty go dniach przy szło pierw sze
upo mnie nie, po tem dru gie, aż
wresz cie spra wa tra fi ła do win -
dy ka cji. Na dzień dzi siej szy z nie -
ca łych 25,00 eu ro po wstał dług
w wy so ko ści po nad 1.300,00
eu ro. 

Pod su mo wu jąc tę sy tu ację,
jak rów nież ca łe spo tka nie
z praw ni ka mi trze ba za uwa żyć
i pod kre ślić kil ka spraw, a mia -
no wi cie, że Po la cy w Ho lan dii:

1. kie ru ją się in tu icją i wie dzą
na by tą w Pol sce,

2. oba wia ją się re pre sji nie
zna jąc swo ich praw.

3. za miast ra cjo nal nie, pod -
cho dzą do za ist nia łych pro ble -
mów emo cjo nal nie,

4. nie ucząc się ho len der skie -
go nie da ją so bie szan sy na in te -
gra cję w ho len der skim spo łe -
czeń stwie i two rzą w ten spo sób
miej sce dla pra cow ni ków z no -
wych kra jów UE, ta kich jak Ru -
mu nia czy Buł ga ria,

5. są ła two wier ni co czę sto
pro wa dzi do nie po ro zu mień lub
wręcz pro ble mów,

6. za miast sta wiać czo ła prze -
ciw no ściom lo su cho wa ją gło wę
w pia sek po nie waż w wie lu wy -
pad kach nie zda ją so bie spra wy,
że pra wo stoi po ich stro nie.

Kon klu du jąc moż na stwier -
dzić, że in for ma cja i in te rak cja
z Po lo nią ho len der ską jest mi le
wi dzia na i nie zbęd na. Przez 3
go dzi ny spo tka nia moż na by ło
za ob ser wo wać swe go ro dza ju
trans for ma cję; z na pię tej at mos -
fe ry na po cząt ku spo tka nia za -

koń czy ło się ono wza jem ną sym -
pa tią i okla ska mi dla uczest ni -
ków i or ga ni za to rów.

Spo tka nie zor ga ni zo wa ne by -
ło pro fe sjo nal nie, w przy ja ciel -
skiej at mos fe rze i na wy so kim
po zio mie kom pe ten cji przy du -
żym za an ga żo wa niu każ dej ze
stron.

Chcie li by śmy szcze gól nie po -
dzię ko wać:

– praw ni kom z ‘Okien ka
Praw ni cze go” – Het Ju ri disch Lo -
ket Rot ter dam, a przede wszyst -
kim obec nym na spo tka niu:
Fran ci ne Zijl stra, Rian ne Ke -
erveld i Roy Wit ten berg za przy -
go to wa nie pre zen ta cji i szcze gó -
ło we omó wie nie przed sta wio -
nych im pro ble mów i za da wa -
nych py tań;

– Gmi nie Vla ar din gen: Pa nu
Mar co Schu ur mans, za po moc
w zor ga ni zo wa niu spo tka nia i je -
go obec no ści na nim, za stęp cy
bur mi strza Hans Ver slu ijs
za udo stęp nie nie i spon so ro wa -
nie miej sca, w któ rym wy da rze -
nie mia ło miej sce, jak rów nież
Pa nu Rens Ver me er, któ ry za jął
się bez pie czeń stwem go ści
i uczest ni ków;

– Am ba sa dzie RP w Ha dze:
Pa ni Kon sul Ur szu li Fi lip kow skiej
i Pa nu Ja nu szo wi Wo ło szo wi
– pierw sze mu se kre ta rzo wi am -
ba sa dy i jed no cze śnie jej rzecz -
ni ko wi;

– Skle po wi Ha lin ka we Vla ar -
din gen za po czę stu nek dla
uczest ni ków;

– Pa ni Aga cie Ron tel trap
za tłu ma cze nie pre zen ta cji.

Po ni żej py ta nia z wczo raj sze -
go spo tka nia:

1. Za pła ci łem za czynsz z 7
dnio wym opóź nie niem. Otrzy -
ma łem za to ka rę w wy so ko -
ści 50,00 eu ro. Na fak tu rze jest
na pi sa ne ‘kosz ty ad mi ni stra cyj -
ne”. Czy jest to moż li we abym
pła cił ta ką su mę za kil ku dnio we
opóź nie nie z wpła tą?

2. Mia łem 3 mie sięcz ne za le -
gło ści w pła ce niu czyn szu. Wła -
ści ciel miesz ka nia wy rzu cił mnie
z do mu. Moż na tak? Kto mi mo -
że po móc? Mam miesz kać
pod mo stem?

3. Wy naj mu ję miesz ka nie
od pry wat ne go wła ści cie la/ ma -
kle ra (nie od spół dziel ni) i je mu
rów nież pła cę za ogrze wa nie.
W 2011 ro ku otrzy ma łem zwrot
w związ ku z nad pła tą, a w 2012
ro ku mu sia łem bar dzo du żo do -
pła cić. Ko szy ogrze wa nia wzro sły
o pra wie 25 pro cent. Wy naj mu -
ją cy nie po in for mo wał mnie
o tak znacz nej pod wyż ce i bez
sło wa skie ro wał spra wę do win -
dy ka cji. Czy tak się za ła twia
spra wy?

4. Mo je miesz ka nie jest kon -
tro lo wa ne przez wy naj mu ją ce go
pod mo ją nie obec ność. Za ‘ba ła -
gan” lub nie wy łą czo ny pie cyk
grzew czy wy naj mu ją cy ka ra
mnie opła tą w wy so ko -
ści 100,00 eu ro od miesz kań ca.
Czy jest to le gal ne?

5. Za spo rzą dze nie umo wy
naj mu lo ka lu za pła cić mu sia -
łem 175,00 eu ro. Czy to nie tro -
chę du żo? Czy mo gę gdzieś in -
ter we nio wać?

6. Pod pi su jąc umo wę o na -
jem lo ka lu mu sia łem za pła cić
kau cję w wy so ko ści 2 mie sięcz -
nych czyn szów. W związ ku z cza -
so wy mi pro ble ma mi fi nan so wy -
mi po pro si łem wy naj mu ją ce go
o prze li cze nie kau cji z jed ne go
mie sią ca na po czet po wsta łej
za le gło ści. Wy naj mu ją cy nie
przy stał na mo ja pro po zy cję
i skie ro wał spra wę do win dy ka -
cji. Kosz ty win dy ka cji po więk szy -
ły dług o kil ka set eu ro. Mu szę te
kosz ty rów nież po kryć?

7. Czy wy naj mu ją cy mo że ode
mnie wy ma gać abym pła cił
czynsz tyl ko go tów ką do rę ki?

8. Je śli są nie po ro zu mie nia
i pro ble my mię dzy mną, a wy naj -
mu ją cym gdzie mo gę się zgło sić
o ade kwat ną po moc?

9. Czy mo że mój pra co daw ca
(uit zend bu re au) mnie zmu sić
do wy na ję cia przez wy zna czo ne go
przez nie go miesz ka nia/lo ka lu?

10. Wy naj mu ję miesz ka nie
od pra co daw cy i on za bra nia mi
spo ra dycz ne go prze no co wa nia
go ści. Ma do te go pra wo?

11. W mo im miesz ka niu są
uster ki ta kie jak zgni łe ra my
okien ne, ze psu te ka lo ry fe ry
i ciek ną cy prysz nic. Kto po wi -
nien na pra wić uster ki/wy ko nać
re pe ra cje? Ja czy wy naj mu ją cy?

12. Pła cę mie sięcz nie 50,00
eu ro za bie żą ce kosz ty utrzy ma -
nia czę ści wspól nych (se rvi ce ko -
sten). Mi mo to bu dy nek i klat ki
są brud ne i za nie dba ne. Czy mo -
gę po cią gnąć wła ści cie la bu dyn -
ku do od po wie dzial no ści i żą dać
zwro tu (czę ści) kosz tów?

13. Miesz kam w bu dyn ku. Do -
sta łam ka rę w wy so ko ści 50,00
eu ro za po sta wie nie dwóch pu -
stych pu deł w klat ce. Moż na tak
ka rać?

14. Miesz kam w 13-sto pię -
tro wym bu dyn ku. W dniu 01-05-
2012 ro ku mo je miesz ka nie le -
gło w zglisz czach po po ża rze
w ko ry ta rzu bu dyn ku czy li miej -
scu pu blicz nym, po za mo im
miesz ka niem. Mam pra wo
do otrzy ma nia od szko do wa nia
za stra ty? I je śli tak to od ko go?
Mo je miesz ka nie nie by ło ubez -
pie czo ne na wy pa dek po ża ru.

Ad re sy i lin ki:

Het Ju ri disch Lo ket Rot ter -
dam

We ena 719
Po st bus 29049 
3001 Rot ter dam
Te le fo on num mer: 0900-

8020
Ope ning stij den van 9.00-

17.00 
Te le fo nisch van 9.00-20.00
E -ma il & chat: via de si te

www.ju ri di schlo ket.nl

Am ba sa da RP w Ha dze
Ale xan der stra at 25 
2514 JM Den Ha ag

Por tal in ter ne to wy www.Vo -
xPo lo nia.nl 

Stro na in ter ne to wa Po sła
Ada ma Kę piń skie go
www.adam ke pin ski.pl 

TEKST/FOT. PRZE SŁA NE PRZEZ 

VO XPO LO NIA. NL

ROY WIT TEN BERG, FRAN CI SCA ZIJL STRA I RIAN NE KE ERVELD

PRAW NI CY, PRO WA DZĄ CY I GO ŚCIE

TŁU MA CZE NIE PRE ZEN TA CJI – RA FAŁ JA WOR SKI

PRE ZEN TA CJA
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l CNC Fre zer. Je den z na szych
Klien tow po szu ku je CNC Tur ner/To -
karz. Wy ma ga nia: do świad cze nie
w ma szy nach He iden ha in bądź Ha -
nuc, pre fe ro wa ne do swiad cze nie
w pro duk cji ma łych se rii i po je dyn -
czych czę ści, wy so ki sto pień sa mo -
dziel no ści w usta wia niu du żych se rii
pro duk tu, 5-10 lat do świad cze nia
w tej bran ży, zna jo mość tech nik po -
mia ro wych, zna jo mość ma szyn
i urzą dzeń, ela stycz ne go dzi ny pra cy
(Pra ca za czy na się o 7-8.30, koń czy
się jak pro duk cja jest go to wa), go to -
wać do pra cy wie czo ra mi, bądź
w so bo ty rów nież je śli jest to ko -
niecz ne, zna jo mość bar dzo do bra
ję zy ka an giel skie go, nie miec kie go
bądź ho len der skie go, umie jęt ność
pra cy w ze spo le i chęć do ucze nia
się no wych rze czy. Lo ka li za cja:
Horst. Ofe ru je my: pra ce w do brym
ze spo le, do bre wa run ki pra cy, ubez -
pie cze nie. Za in te re so wa ne oso by
pro szę o wy sy la nie cv na ema il: za -
ne ta@sdeu.nl

l PRA COW NIK ZA KŁA DU MIĘ -
SNE GO - IN PACK. 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 MA GA ZY NU – za -
ła du nek i roz ła du nek kon te ne rów.
OPIS STA NO WI SKA: Pra ca przy ręcz -
nym za ła dun ku i roz ła dun ku kon te -
ne rów w ma ga zy nie ar ty ku łów prze -
my sło wych. WY MA GA NIA: Do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie go;
Dys po zy cyj ność na dłuż szy okres
cza su; Mo ty wa cja do cięż kiej pra cy;
Mi le wi dzia ne do świad cze nie ja ko
ope ra tor wóz ka wi dło we go pro ste -
go/bocz ne go/EPT. 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 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 z ko men da mi
w ję zy ku ho len der skim. 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 w ję zy ku ho -
len der skim; 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 TY PU EPT. OPIS STA NO WI -
SKA: Pra ca na wóz kach wi dło wych
ty pu EPT z cer ty fi ka tem. WY MA GA -
NIA: Cer ty fi kat na wóz ki wi dło we
(ho len der ski cer ty fi kat mi le wi dzia -
ny); Śred nia/do bra zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go/nie miec kie go; Do -
świad cze nie w pra cy na wóz ku wi -
dło wym wy mie nio nym w opi sie sta -

no wi ska; Dys po zy cyj ność na dłuż szy
okres cza su. OFE RU JE MY: Trans port
z Pol ski do Ho lan dii oraz z miej sca
za kwa te ro wa nie do za kła du pra cy;
Atrak cyj ne wy na gro dze nie; Za kwa -
te ro wa nie; Ob słu gę ka dro wo -ad mi -
ni stra cyj ną. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o re je stra cję na stro nie:
http://www.sba eu ro.pl/za re je struj -
-sie/.

l OPE RA TOR WÓZ KA WI DŁO -
WE GO TY PU FOR KLIFT TRUCK.
OPIS STA NO WI SKA: Pra ca na wóz -
kach wi dło wych ty pu for klift truck.
WY MA GA NIA: Cer ty fi kat na wóz ki
wi dło we (ho len der ski cer ty fi kat mi -
le wi dzia ny); Śred nia/do bra zna jo -

mość ję zy ka an giel skie go/nie miec -
kie go; Do świad cze nie w pra cy
na wóz ku wi dło wym wy mie nio nym
w opi sie sta no wi ska; Dys po zy cyj -
ność na dłuż szy okres cza su. OFE -
RU JE MY: Trans port z Pol ski do Ho -
lan dii oraz z miej sca za kwa te ro wa -
nie do za kła du pra cy; Atrak cyj ne wy -
na gro dze nie; Za kwa te ro wa nie; Ob -
słu gę ka dro wo -ad mi ni stra cyj ną.
Oso by za in te re so wa ne pro si my o re -
je stra cję na stro nie:
http://www.sba eu ro.pl/za re je struj -
-sie/.

l OPE RA TOR WÓZ KA WI DŁO -
WE GO TY PU RE ACH TRUCK. OPIS
STA NO WI SKA: Pra ca na wóz kach

wi dło wych ty pu re ach truck. WY MA -
GA NIA: Cer ty fi kat na wóz ki wi dło we
(ho len der ski cer ty fi kat mi le wi dzia -
ny); Śred nia/do bra zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go/nie miec kie go; Do -
świad cze nie w pra cy na wóz ku wi -
dło wym wy mie nio nym w opi sie sta -
no wi ska; Dys po zy cyj ność na dłuż szy
okres cza su. OFE RU JE MY: Trans port
z Pol ski do Ho lan dii oraz z miej sca
za kwa te ro wa nie do za kła du pra cy;
Atrak cyj ne wy na gro dze nie; Za kwa -
te ro wa nie; Ob słu gę ka dro wo -ad mi -
ni stra cyj ną. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o re je stra cję na stro nie:
http://www.sba eu ro.pl/za re je struj -
-sie/.

PRACA

Reklama

Reklama



1. Od wie dzi ny 
po ho len der sku.

My, Po la cy, w więk szo ści wy -
zna je my zło tą za sa dę „ gość w
dom, Bóg w dom“. Ozna cza to
nic in ne go jak to, że je ste śmy
na ro dem go ścin nym i za wsze
chęt nie przyj mu je my od wie -
dza ją cych w na szych do mach.
W Ni der lan dach ist nie je na to -
miast swo isty od wie dzi no wy
sa vo ir vi vre. 

Po pierw sze, od wie dzi ny mu -
szą być usta lo ne i wcze śniej za -
pla no wa ne. Go spo darz mu si
być o nich wcze śniej po in for -
mo wa ny, tak by mógł się od po -
wied nio do nich przy go to wać.
Wi zy ty spon ta nicz ne są za sad -
ni czo nie do pusz czal ne i każ dy
Ho len der bę dzie mieć nam za
złe, gdy po ja wi my się w je go
pro gu bez uprzed nie go po in for -
mo wa nia o tym. 

Co wię cej, w mo men cie gdy
już do cho dzi do spo tka nia, spo -
sób po wi ta nia jest tak że bar -
dzo swo isty i ty po wo ho len der -
ski. Zwy kły zna jo my zo sta nie
przy wi ta ny w pro gu uści skiem
dło ni. Bliż szy zna jo my na to -
miast (lub przy ja ciel) na po wi -
ta nie otrzy ma po ca łu nek... w
ilo ści trzech sztuk ;). 

Od no śnie liczb na to miast,
każ dy gość mo że otrzy mać mak -
sy mal nie dwie ka wy. I ani kro pli
wię cej. Do te go gra tis otrzy ma
tyl ko i wy łącz nie jed no ciast ko. A
dla cze go? Tyl ko oni to wie dzą! ;)

2. Ka wo sze.

Ho lan dia, po za słyn nym na
ca ły świat pi wem (nie bę dzie my
tu upra wiać kryp to re kla my o
któ re cho dzi), ma tak że dru gi

sław ny na pój. Jest to nic in ne go
jak... ka wa : ).  

Spo śród tej na cji tyl ko 10 pro -
cent Ho len drów ni gdy nie pi je
ka wy! A je śli już ją pi je, to w
ogrom nych ilo ściach – na wet do
4 fi li ża nek dzien nie. W po rów na -
niu do nas, Po la ków, ilość ta jest
przy tła cza ją ca – sta ty stycz ny Po -
lak dzien nie pi je tyl ko... 1 fi li żan -
kę te go na po ju. 

Pi cie ka wy w Ho lan dii to ry tu -
ał. Mu si ona być przy rzą dza na w
od po wied ni spo sób oraz wy pi ta
w od po wied nim to wa rzy stwie :
).  Więk szość jej jest wy pi ja na
po za do mem – w re stau ra -
cjach, w trak cie od wie dzin u
zna jo mych. Ale nie mo że być by -
le ja ka – ty po wa ho len der ska
ka wa po cho dzi wprost z eks pre -
su. W Ni der lan dach (tu znów po -
rów na nie do Pol ski) prak tycz nie
nie ist nie je ka wa mie lo na – ow -
szem, moż na ją spo tkać w skle -
pach, jed nak jest ona naj mniej
po pu lar nym ty pem ka wy. W Ni -

der lan dach ist nie je głów nie po -
pyt na ka wę ziar ni stą (do eks -
pre sów wła śnie) i roz pusz czal -
ną. A jak już ka wa, to z pew no -
ścią bez cu kru. No wła śnie, jak
to? Otóż Ho len drzy na le żą do
na ro du, któ ry w więk szo ści w
ogó le nie sło dzi ka wy! In te re su -
ją ce, nie praw daż? W kwe stii ko -
lo ru ka wy (bia ła z mle kiem czy
czar na) są już rów no po dzie le ni.
Tak więc, je śli ka wa w Ho lan dii,
to ziar ni sta, z mle kiem i że by
przy pad kiem nie by ła w cu krem
;).  Smacz ne go : ) !

3. Ma ły ka wa łek Bel gii w
środ ku... Ho lan dii!

Ho lan dia jest pań stwem peł -
nym nie spo dzia nek. Tak że w
kwe stii gra nic te ry to rial nych.
Kształt Ho lan dii z grub sza nie
przy po mi na ni cze go spe cy ficz -
ne go, tak też czę sto cięż ko okre -
ślić jej kształt za po mo cą ja kie -
go kol wiek sło wa. Sy tu ację kom -

pli ku je tym bar dziej fakt, iż w
środ ku Ho lan dii znaj du je się ka -
wa łek Bel gii.

Jak to? No wła śnie. Na sa -
mym po łu dniu Ho lan dii, w pro -
win cji Bar ban cja znaj du je się
ma łe mia stecz ko o na zwie Ba -
ar le. Nie mniej jed nak nie jest to
pra wi dło wa na zwa mia sta, po -
nie waż jest to mia sto, któ re le ży
na te re nie dwóch państw – Ho -
lan dii i Bel gii. Stąd też od po -
wied nie na zew nic two to Ba ar le
Na ssau (dla czę ści ni der landz -
kiej) oraz Ba ar le Her tog (dla czę -
ści bel gij skiej). Geo gra ficz nie
rzecz uj mu jąc jest to część Ho -
lan dii, jed nak w środ ku mia sta
znaj du je się do kład nie 20
eklaw bel gij skich. Co cie kaw sze
nie są one w ża den lo gicz ny spo -
sób uło żo ne, po nie waż w środ ku
sied miu ekn law bel gij skich
znaj du je się jesz cze 7 en klaw
ho len der skich! Tak więc cza sa -
mi, prze cho dząc ulicz ka mi te go
mia sta, tak na praw dę nie wie
się w któ rym pań stwie się obec -
nie znaj du je ;). W wie lu miej -
scach gra ni ca bie gnie do słow -
nie środ kiem uli cy i prze ci na je

w zu peł nie przy pad ko wym miej -
scu. A w kwe stii do mów jest
jesz cze cie ka wiej. Otóż, fakt, czy
da ny dom na le ży do te ry to rium
pań stwa Ni der lan dów czy Bel gii
za le ży od... drzwi, a kon kret nie
mó wiąc, od któ rej stro ny znaj -
du ją się drzwi wej ścio we do bu -
dyn ku. Je śli drzwi są po stro nie
ho len der skiej, dom jest czę ścią
Ho lan dii. Cięż ko się w tym po ła -
pać, nie praw daż? Naj go rzej ma
wła ści ciel jed ne go do mu w Ba -

ar le, któ re go drzwi wej ścio we
znaj du ją się DO KŁAD NIE PO -
ŚROD KU gra ni cy. Dla te go też
jest to je dy ny dom w Ba ar le ma -
ją cy po dwój ną nu me ra cję –
zgod nie z pra wem bel gij skim
dom ma nu mer 2, z ho len der -
skim na to miast 16. Cie ka wi tyl -
ko je ste śmy, ja ki ad res pocz to -
wy owy Pan po da je do Be la -
sting dienst ;) ?

AT
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l Trans port – ofe ru ję:
PRZE WO ZY OSO BO WE BUS
POL SKA NIEM CY HO LAN DIA
BEL GIA +48730300301. Cer ty -
fi ko wa na fir ma zaj mu ją ca się
mię dzy na ro do wym prze wo zem
osób bu sa mi 9-oso bo wy mi
(prze dłu ża ne z kli ma ty za cją),
pra gnie za ofe ro wać Pań stwu
swo je usłu gi na tra sach z wo je -
wództw ma ło pol skie go, ślą skie -
go, opol skie go, dol no ślą skie go
i łódz kie go (tyl ko po łu dnie)
do kra jów: Niem cy, Ho lan dia
i Bel gia. Mię dzy na ro do wy prze -
wóz osób z ad re su pod ad res!!!
Wy jazd z Pol ski: nie dzie la wie -
czór, śro da i so bo ta ra no. Po wrót
do Pol ski: wto rek, czwar tek, nie -
dzie la ra no. ATRAK CYJ NE KAR -
TY RA BA TO WE! DO 50ZŁ. TA -
NIEJ ZA PRZE JAZD! Za pew nia -
my bez pie czeń stwo (wy so kie
stan dar dy kon tro li trans por tu,
kie row cy o dłu gim sta żu), kom -
fort (kli ma ty za cja 2-stre fo wa,
bu sy prze dłu ża ne) i do świad cze -
nie w kon ku ren cyj nych ce nach.
WEŹ PRZY KŁAD Z NA SZYCH
KLIEN TÓW I SPRAWDŹ NAS!
OD WIEDŹ NAS NA www.li put -to -
ur.pl i zo bacz do kąd jeź dzi my!
+48 730-300-301, biu ro@li put -
-to ur.pl

l Im pre zy / Wy da rze nia:
Wa len tyn ki w PA RY ŻU – wy -
ciecz ka z pol skim prze wod ni -

kiem 15-16 lu te go 2014, ce -
na 128 eu ro. Wa len tyn ki w Pa -
ry żu, naj bar dziej ro man tycz nej
sto li cy Eu ro py, to wy jąt ko wy pre -
zent dla oso by nam bli skiej. Biu -
ro Po dró ży „Mo le na ar To urs” za -
pra sza na dwu dnio wą wy ciecz -
kę z pol skim prze wod ni kiem
do Pa ry ża… wię cej in for ma cji
na stro nie www.wy ciecz ki.nl.
Na sze wy ciecz ki ku pu jesz BEZ -
PIECZ NIE – od po nad 15 lat,
ma my gwa ran cje ho len der skie -
go fun du szu gwa ran cyj ne go
SGR (wię cej in for ma cji na stro -
nie www.wy ciecz ki.nl). ŻAD -
NYCH UKRY TYCH DO PŁAT!
KON TAKT (w ję zy ku pol skim,
an giel skim i ho len der skim) tel.
+31 70 38 34 493, e -ma il: in -
fo@wy ciecz ki.nl, Mo le na ar To -
urs, Isa bel la land 1140, 2591
SX Den Ha ag, K. v.
K. 27160566, www.wy ciecz -
ki.nl 

l Na uka: Na uka ję zy ka ho -
len der skie go w Le ly stad! Rów -
nież przez sky pe! Za pra sza my
do na uki ję zy ka ho len der skie go
w na szym ośrod ku szko le nio -
wym w Le ly stad. Zde cy duj się
na na ukę, bo na praw dę war to,
a my mo że my To bie to uła twić.
Or ga ni zu je my kur sy na uki ję zy -
ka ho len der skie go w ma łych
gru pach (4 oso by), ko lej ne kur -
sy dla po cząt ku ją cych roz po czy -

na my w lu tym (ko lej ne kur sy
w mar cu, zwy kle za czy na my no -
we kur sy co mie siąc): 01 lu te go
(so bo ta) godz. 11.00 – 13.00
(ostat nie miej sce) lub 23 lu te go
(nie dzie la) godz. 19.00 – 21.00.
Kurs obej mu je osiem spo tkań
po 2 peł ne go dzi ny ze ga ro we,
je den raz w ty go dniu. Czy li
trwa 2 mie sią ce. Za ję cia dla po -
cząt ku ją cych są pro wa dzo ne
przez na uczy cie la z pol skim po -
cho dze niem, za ję cia na wyż -
szych po zio mach są pro wa dzo -
ne przez na uczy cie la z ho len der -
skim po cho dze niem. Każ dy
uczest nik otrzy mu je cer ty fi kat
z osią gnię tym po zio mem zna jo -
mo ści ję zy ka. Koszt kur -
su: 200,00 eu ro. Płat no ści moż -
na do ko nać w dwóch ra tach,
wy sta wia my fak tu ry, kosz ty na -
uki moż na od li czyć od po dat ku.
Za pi sy pod nu -
merm: 0614416481 lub e -ma -
il: in fo@de dro om ta al tra inin -
gen.nl. Udzie la my rów nież za jęć
przez sky pe! Sprawdź nas, lek -
cja prób na gra tis. Wię cej in for -
ma cjii na na szej stro nie in ter ne -
to wej: www.de dro om ta al tra -
inin gen.nl. Do łącz do nas na fa -
ce bo oku! https://www. fa ce bo -
ok. com/de dro om ta al tra inin -
gen. W ra zie py tań pro si my
o kon takt. Do zo ba cze nia na za -
ję ciach! Po zdra wia my, Na uczy -
cie le De Dro om Ta al tra inin gen

l Trans port – ofe ru je:
GWA RAN CJA: SZYB KIE I PEW -
NE WY JAZ DY! POL SKA – HO -
LAN DIA. Jeź dzi my au ta mi 5oso -
bo wy mi plus kie row ca, co prze -
kła da się na krót ki czas po dró -
ży. 100% GWA RAN CJI -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. -na te re -
nie PL w au cie free Wi -Fi. Jeź dzi -
my do po niż szych miast po wia -
to wych i ich OKO LIC: Wiel ko pol -
skie: Zło tów, Pi la, Cho dzież,
Czarn ków, Wą gro wiec, Mię dzy -
chód, Sza mo tu ły, Obor ni ki,
Gnie zno, Po znań, Wrze śnia, Śro -
da Wiel ko pol ska, No wy To myśl,
Gro dzisk Wiel ko pol ski, Wolsz -
tyn, Ko ścian, Śrem. Ku jaw sko -
-po mor skie: Tu cho la, Sę pól no
Kra jeń skie, Żnin, Ino wro cław,
Na kło n/No te cią, Byd goszcz, To -
ruń. Lu bu skie: Strzel ce Kra jeń -
skie, Słu bi ce, Świe bo dzin, Mię -
dzy rzecz, Kro sno Od rzań skie,
Zie lo na Gó ra, Po mor skie: Człu -
chów, Choj ni ce. Za chod nio po -
mor skie: Wałcz, Draw sko Po -
mor skie, Choszcz no, Py rzy ce,
My sli bórz, Gry fi no, Go le niów,
Star gard Szcz., Szcze ci nek,
Szcze cin. -prze wie zie my
od drzwi do drzwi, -kie row ca za -
wsze je dzie po prze spa nej no cy,

ni gdy nie wra ca do Pol ski od ra -
zu. ATRAK CYJ NE CE NY: np. Po -
znań - Ho lan dia 55e. 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 po po łu dnio we.
+48 533 993 059.,
+31 687 433 074. Za pra sza -
my; Bu ster -bus. pl

l Trans port – ofe ru ję: BUS
Li cen cjo no wa ny prze wóz osób
Pol ska -Ho lan dia -Pol ska. Fir ma
MI LE TRANS świad czy usłu gi
w mię dzy na ro do wych prze wo -
zach osób i to wa rów od 1997ro -
ku. Po sia da my wszyst kie wy -
ma ga ne upraw nie nia. Za ufaj
do świad cze niu. KON TAKT:
+48 609822180,
+31 651 769 769 (TYL KO
SMS!), gg: 8510110, www.MI -
LE TRANS.pl. JEŹ DZI MY CO -
DZIEN NIE!!! (je śli nie ma my
miej sca, po sta ra my się je zna -
leźć za Cie bie - za pisz nasz nu -
mer na przy szłość). OB SŁU GI -
WA NE OB SZA RY W POL SCE: -
Ślą skie (pod ad res), -Opol skie
(pod ad res), -Dol no ślą skie
(do usta le nia), -Wiel ko pol skie
(Wie ru szów, Kęp no, Sy ców
i oko li ce do usta le nia), -Łódz kie
(Wie ru szów, Wie luń, Pa jęcz no,
Ra dom sko i oko li ce do usta le -
nia), -Lu bu skie (do usta le nia), -
Ma ło pol skie (Kra ków, Oświę -
cim, An dry chów, Kę ty, Wa do wi -

ce, Ol kusz i oko li ce), -Świę to -
krzy skie (Ję drze jów, Kiel ce)-
(gru py zor ga ni zo wa ne – do wol -
ne miej sce w Pol sce). OB SŁU GI -
WA NE TE RE NY W NIEM CZECH: -
tyl ko miej sco wo ści przy tra sie
(nie krą ży my pół tra sy na zbie ra -
niu pa sa że rów po Niem czech).
OB SŁU GI WA NE TE RE NY W HO -
LAN DII: -ca ła Ho lan dia. OB SŁU -
GI WA NE TE RE NY W BEL GI: -
oko li ce od An twer pii w stro nę
Ho lan dii i Nie miec (nie prze wo -
zi my osób pi ja nych) (cał ko wi ty
za kaz pa le nia w bu sie - do ty czy
rów nież kie row ców). PRO MO -
CJE: Gra ti so wy prze jazd, Kar ta
sta łe go klien ta upo waż nia
do 5zjaz du z Ho lan dii/Nie miec
do pol ski zu peł nie za dar mo.
Gru py 4oso bo we ma ją zniż kę.

l Uslu gi – kom pu te ry: Pol -
ska TV 17 ka na łów. Nie masz
do stę pu do te le wi zo ra, de ko de -
ra, nie mo żesz mon to wać an te -
ny na mu rze? Masz do stęp
do In ter ne tu? To wła śnie oka zja
dla cie bie. Ofe ru je do stęp
do pol skiej te le wi zji. W ogło sze -
niach ze by ko rzy stać z PL TV
mu sisz ku pić de ko der. U mnie
wy star czy tyl ko po la cze nie z In -
ter ne tem i kom pu ter. Do dys po -
zy cji ta kie ka na ły: TVP1, TVP2,
eskatv c+ HBO itp. Wię cej in fo
na ma ilu na wi ga cje 708@gma -
il.com lub po przez gg 9136814.

OGŁOSZENIA DROBNE



11Polska

Na pierw szy rzut oka to nie -
po zor na kart ka, ale w ra zie
wy pad ku mo że ura to wać ży -
cie. Kar ta Ra tow ni cza Po jaz -
du, bo o niej mo wa, ma po -
móc w spraw niej szym ra to -
wa niu ofiar wy pad ków dro go -
wych. Kar ty te przy ję ły się już
w wie lu eu ro pej skich kra -
jach, od te go ro ku do stęp ne
są rów nież w Pol sce. Moż -
na je otrzy mać bez płat nie
w kil ku dzie się ciu punk tach
w ca łym kra ju.

Z po cząt kiem stycz nia w ca łej
Pol sce ru szy ła ak cja in for ma cyj -
na ma ją ca na ce lu wy po sa że nie
jak naj więk szej licz by po jaz dów
w spe cjal ne kar ty ra tow ni cze.
Wszyst ko po to, aby pod nieść
bez pie czeń stwo pol skich kie -
row ców i pa sa że rów. Co ro ku
na dro gach ca łej Pol ski pro wa -
dzo ne są ty sią ce ak cji ra tow ni -
czych, a ra tu jąc ży cie, li czy się
każ da se kun da. Tyl ko w ze szłym
ro ku na dro gach po wia tu go -
styń skie go do szło do 28 wy pad -
ków, w któ rych zgi nę ło 6 osób.

Dla cze go war to po sia dać kar -
tę ra tow ni czą? Kar ta Ra tow ni -
cza Po jaz du to ze stan da ry zo wa -
na in for ma cja przed sta wia ją ca

sche mat po jaz du z za zna czo ny -
mi naj waż niej szy mi dla służb ra -
tow ni czych ele men ta mi umiej -
sco wie nia – wzmoc nień ka ro se -
rii, po du szek bez pie czeń stwa,
zbior ni ka pa li wa, aku mu la to ra
czy ga zo wych na pi na czy pa sów.
Dzię ki te mu ra tow ni cy są w sta -
nie szyb ciej wy do by wać pa sa że -
rów z roz bi te go po jaz du. – To
kart ka w for ma cie A4, któ rą
moż na so bie sa me mu wy dru ko -

wać, oczy wi ście od po wied nią
dla mo de lu sa mo cho du i umie -
ścić w osło nie prze ciw sło necz nej
kie row cy. Do dat ko wo, aby służ -
by ra tow ni cze wie dzia ły, że w sa -
mo cho dzie znaj du je się ta ka
kar ta, na le ży na kle ić od wnę trza
po jaz du w le wym dol nym ro gu
przed niej szy by spe cjal ną na klej -
kę in for ma cyj ną, do stęp ną w kil -
ku dzie się ciu punk tach w Pol sce.
Po sia da jąc ta ką kart kę, po ma -

ga my ra tow ni kom skró cić ak cję
ra tun ko wą  – mó wi Ar ka diusz
No wic ki, z Peu ge ot Go styń.
– W Go sty niu ocze ku je my na na -
szych klien tów, któ rzy mo gą
otrzy mać ra tow ni cze kar ty bez -
pie czeń stwa do wy bra ne go mo -
de lu mar ki Peu ge ot  – do da je.
We dług in for ma cji za war tej
na stro nie   www.kar ty ra tow ni -
cze.pl, kar ta po zwa la na skró ce -
nie ak cji ra tow ni czej o 6-9 mi -
nut.

Na le ży do dać, że ta kie roz wią -
za nia przy ję ły się w wie lu eu ro -
pej skich kra jach. Kar ty wraz
z na lep ka mi na szy bę kie row cy
mo gą otrzy mać w wy zna czo -
nych punk tach de aler skich i ser -
wi so wych na te re nie ca łej Pol -
ski, jak rów nież w nie któ rych to -
wa rzy stwach ubez pie cze nio -
wych. W Go sty niu wła ści cie le sa -
mo cho dów mar ki Peu ge ot kar ty
wraz z na klej ka mi mo gą na być
na ul. Po znań skiej 33  B&B  Le -
szek Brzo zow ski. Kar ty wy da wa -
ne są do aut wy pro du ko wa nych
po ro ku 2000. Ak cję za ini cjo wa -
ła Ko men da Głów na Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej, Zwią zek De -
ale rów Sa mo cho dów i Pol ski
Zwią zek Prze my słu Mo to ry za cyj -
ne go. 

(MIS)

ŹRÓ DŁO: GO STYŃ 24 EXTRA

Krew na cho re go, któ ry zmarł
nie daw no w wa łec kim szpi -
ta lu woj sko wym, oskar ża le -
ka rzy, że nie po in for mo wa li
bli skich o zgo nie. Ko bie ta
do wie dzia ła się, że jej wuj nie
ży je, do pie ro… kie dy przy szła
w od wie dzi ny. Dy rek tor pla -
ców ki za pew nia z ko lei, że ze
stro ny per so ne lu nie do szło
do za nie dbań, a ten przy kry
in cy dent jest efek tem czy jejś
po mył ki.

–Wu jek był bar dzo cho ry. Li -
czy li śmy się z tym, że mo że
umrzeć w każ dej chwi li. Le ka rze
da wa li mu od trzech do pię ciu
dni ży cia –mó wi na sza roz mów -
czy ni, któ ra pro si o ano ni mo -
wość. –Do szpi ta la tra fił 22
grud nia. Na stęp ne go dnia nikt
go nie od wie dził. Wi zy ta od by ła
się w wi gi lię oko ło 10.30. Pie lę -
gniar ka ode sła ła mo ją ro dzi nę
do le ka rza, któ ry do pie ro wte dy
po in for mo wał, że wu jek od daw -
na nie ży je.

We dług słów na szej Czy tel -
nicz ki, bli scy do wie dzie li się
o tym smut nym fak cie do pie ro
po upły wie 29 go dzin.

–To skan dal. Gdy by nie ta wi -
zy ta, nie wie dzie li by śmy na wet,
że zmarł – obu rza się. – W izbie
przy jęć po da łam swój nu mer
do kon tak tu i je stem prze ko na -
na, że był po praw ny. Wie dzia łam

ja ki jest stan wuj ka, dla te go te le -
fon mia łam za wsze pod rę ką.
Nikt nie za dzwo nił.

Dy rek tor szpi ta la Ja nusz Na -
piór kow ski in for mu je, że pa cjent
zmarł o godz. 5.15 i le karz po -
sta no wił po cze kać dwie go dzi ny
z in for mo wa niem ro dzi ny.

– Od oko ło 7 ra no za czął
dzwo nić, lecz te le fon mil czał.
Pod jął czte ry pró by, a póź niej za -
dzwo nił do biu ra nu me rów, by
spraw dzić, czy po da ny te le fon
jest pra wi dło wy. Oka za ło się, że
ta ki nu mer nie ist nie je – wy ja -
śnia J. Na piór kow ski. – Wszyst -
ko od by ło się zgod nie z pro ce du -
ra mi. Le karz wie dział, że ro dzi -
na od wie dzi pa cjen ta. Spo dzie -
wał się wi zy ty te go sa me go dnia,
bo in for mo wał w ja kim sta nie
znaj du je się cho ry. Nie mógł zro -
bić nic wię cej. Nie miał też obo -
wiąz ku po szu ki wa nia ro dzi ny
zmar łe go przez po li cję. Naj praw -
do po dob niej do szło do po mył ki.
Al bo oso ba do kon tak tu po da ła
zły nu mer al bo ktoś ze szpi ta la
źle go za pi sał. Na to, że le karz
pro wa dzą cy i or dy na tor dzwo ni li
do ro dzi ny pa cjen ta, są do wo dy
w po sta ci wy bie ra nych nu me -
rów, roz mo wy w biu rze nu me rów
i bil lin gów. Jest mi bar dzo przy -
kro, że do szło do ta kiej sy tu acji.
Zda rzy ło nam się to po raz
pierw szy. Mo gę tyl ko za pew nić,
że na pew no nikt nie za po mniał
po wia do mić ro dzi ny.

ZB
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Kto za wi nił?

FOT. STOCK. XCHNG 
/ NORDWEST-KRANKENHAUS SANDERBUSCHFOT. STOCK. XCHNG / KEITH SYVINSKI

Gdy li czy się każ da se kun da

FOT. STOCK. XCHNG / MELTINGDOG

FOT. STOCK. XCHNG / SIEKMAN



Od se tek Po lek pa lą cych pa -
pie ro sy po raz pierw szy
zmniej szył się po ni żej 20
proc. – po in for mo wał PAP
prof. Wi told Za toń ski. Po lki
co raz czę ściej jed nak cho ru -
ją na zwią za ne go z pa le niem
ra ka płu ca. 

Kie row nik Za kła du Epi de mio -
lo gii i Pre wen cji No wo two rów
Cen trum On ko lo gii w War sza wie
prof. Wi told Za toń ski po wie dział,
że w Pol sce sys te ma tycz nie spa -
da licz ba pa la czy, za rów no
wśród ko biet, jak i męż czyzn.
W 2013 r. po raz pierw szy od se -
tek pa lą cych Po lek zmniej szył
się po ni żej 20 proc. „O ile na po -
cząt ku lat osiem dzie sią -
tych XX w. pa li ła pa pie ro sy co
trze cia Po lka, to te raz je dy nie co
pią ta, czy li ty le, ile w wie lu in -
nych kra jach za chod nich” – pod -
kre śla spe cja li sta.

Nie po ko ją cy jest wzrost za -
cho ro wań na ra ka płu ca wśród
ko biet, jed ne go z naj bar dziej
śmier tel nych no wo two rów. Licz -
ba zgo nów z te go po wo du w po -
rów na niu do lat 60. XX w. wzro -
sła wśród pań aż czte ro krot nie.
W tym okre sie Po lki za czę ły pa -
lić pa pie ro sy, a w la tach 80., gdy
po ja wi ło się więk sze przy zwo le -
nia dla pa le nia wśród ko biet, za -
czę ły ma so wo się gać po pa pie -
ro sy.

Obec nie naj wię cej pa lą cych
ko biet ma od 45 do 64 lat.
W tym wie ku od ni ko ty ny uza leż -
nio na jest pra wie co trze cia Po -
lka i to one po po nad 20-30 la -
tach na ło gu naj czę ściej cho ru ją
na ra ka płu ca.

Ogól ny spa dek od set ka pa lą -
cych ko biet spra wi jed nak, że
po pew nym cza sie co raz rza dziej
bę dą one cho ro wać na ra ka
płuc. Ta ką pra wi dło wość wcze -
śniej za ob ser wo wa no u męż -

czyzn. „Jak tyl ko zmniej szy ła się
wśród nich licz ba pa la czy, jed no -
cze śnie spa dła za cho ro wal ność
i umie ral ność na ra ka płu ca”
– do da je prof. Za toń ski.

We dług Glo bal Adult To bac co
Su rvey, od po cząt ku
lat 80. XX w. od se tek pa lą cych
męż czyzn zmniej szył się w Pol -
sce po nad dwu krot nie – z 65
proc. do oko ło 30 proc. i na dal
spa da, bo co raz wię cej osób
chce rzu cić pa le nie.

„Każ de go ro ku 30 proc. męż -
czyzn i 40 proc. ko biet de kla ru je
w na szym kra ju chęć po zby cia
się na ło gu pa le nia ty to niu”
– pod kre śla prof. Za toń ski, któ ry
za po cząt ko wał w Pol sce kam pa -
nie an ty ni ko ty no we. Ogrom nym
za in te re so wa niem cie szą się
wszel kie środ ki wspo ma ga ją ce
ze rwa nie z ni ko ty ni zmem. 

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

13 stycz nia pod czas ru ty no -
wej kon tro li dro go wej po li cja
w Tucz nie za trzy ma ła sa mo -
chód na ko ło brze skich nu -
me rach re je stra cyj nych. Kie -
row ca oraz po zo sta li dwaj
pa sa że ro wie (w wie ku od 20
do 40 lat) by li pod wpły wem
nar ko ty ków. Nar ko ty ki zna le -
zio no rów nież w po jeź dzie
oraz miesz ka niu na le żą cym
do jed ne go z za trzy ma nych
męż czyzn.

W au cie znaj do wa ło się w su -
mie 590 gra mów am fe ta mi ny
ukry tej w otwo rach wen ty la cyj -
nych sa mo cho du. Z ze znań za -
trzy ma nych wy ni ka, że prze wo -
żo ne por cje nar ko ty ków na le ża ły
do jed ne go z nich, 32-let nie go
męż czy zny, któ ry przy znał się
tak że do ich roz pro wa dza nia.
W trak cie prze szu ka nia miesz -
kań za trzy ma nych po li cjan ci
zna leź li u czter dzie sto let nie go
miesz kań ca Tucz na ko lej ne por -

cje nar ko ty ków – pra wie 5 i pół
gra ma ma ri hu any oraz pra wie 4
gra my am fe ta mi ny. Obaj męż -
czyź ni zo sta li za trzy ma ni.

Sąd Re jo no wy w Wał czu po -
sta wił 32- lat ko wi za rzu ty po sia -
da nia i roz pro wa dza nia nar ko ty -
ków i za sto so wał wo bec nie go
trzy mie sięcz ny areszt tym cza so -
wy. Mo że mu gro zić ka ra do 5 lat
po zba wie nia wol no ści. Kie row ca

od po wie za pro wa dze nie po jaz du
pod wpły wem środ ków odu rza ją -
cych, za co gro zi do dwóch lat po -
zba wie nia wol no ści i utra ta pra -
wa jaz dy na wet do 10 lat. Wo bec
za trzy ma ne go miesz kań ca Tucz -
na pro ku ra tor za sto so wał do zór
po li cyj ny. Mo gą mu gro zić na wet
trzy la ta po zba wie nia wol no ści.

OPRAC. NK
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Samochód
pełen

„towaru”

FOT. STOCK. XCHNG / RUI CAL DE IRA

Do 20 proc. spadł odsetek
Polek palących papierosy

FOT. STOCK. XCHNG / MAURICE BOERE

FOT. STOCK. XCHNG / CATEROX
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Wi tam,
Pro szę o po moc lub po ra dę.

Otóż mo ja sy tu acja wy glą da na -
stę pu ją co: w 2012 ro ku pra co -
wa łem od 3 lip ca do koń ca
grud nia w Ho lan dii. Pod czas
roz li cza nia się u księ go wej, spi -
sa ła ona do cho dy ho len der skie
(kwo ta do zwro tu 2341 eu ro),
a do dat ko wo za py ta ła czy
w Pol sce osią ga łem ja kieś do -
cho dy. Po wie dzia łem, że tak

– od stycz nia do koń ca czerw ca
oko ło 14 tys. PLN. Ona te do -
cho dy prze li czy ła na eu ro
(3500 E) i wpi sa ła rów nież
do roz li cze nia ja ko ta ką in for -
ma cję, któ ra nie bę dzie mieć
wpły wu  na wy so kość zwro tu.

Jak się oka za ło rze ko mo Be la -
sting przy pi sał tę kwo tę z Pol ski
do te go roz li cze nia i wy li czył
zwrot na 350 eu ro. To by ło
w sierp niu 2013 r. – de fi ni ti ve
aan slag.

Biu ro ni by na pi sa ło od wo ła -

nie, ale od tam tej
po ry ci sza, pa ni
z biu ra cią gle mi mó -
wi róż ne rze czy: a to
że Be la sting prze -
dłu żył czas od po -
wie dzi na od wo ła -
nia, a to że to wi -
na Be la stin gu, bo
ma ją błąd w sys te -
mie od kil ku lat
i do cho dy pol skie
trak tu je ja ko te ho -
len der skie i dla te -
go ta kie wy li cze nia
ro bi. Ostat nio pa ni
księ go wa po wie -
dzia ła, ze Be la sting
za wie sił roz pa try -
wa nie od wo łań. By -
ło to 6 stycz -
nia 2014 ro ku.

Nie wiem jak mam
od zy skać te pie nią -
dze? Ja je stem oby -
wa te lem Pol ski,
mam tam za mel do -
wa nie, dom, itd. Tam
też roz li cza łem się

po da jąc do cho dy ho len der skie.
Jed nak tu taj ja ko imi grant to chy -
ba po wi nie nem być  roz li czo ny tyl -
ko z pie nię dzy za ra bia nych tyl ko
w Ho lan dii, praw da? 

Bar dzo 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:
W de kla ra cji po dat ko wej

w Ho lan dii na le ży po dać swój
po ziom do cho dów z in nych  kra -
jów, nie mniej jed nak nie po win -
ny one zo stać one opo dat ko wa -
ne przez urząd ho len der ski, po -
nie waż zo sta ły już opo dat ko wa -
ne w Pol sce. Wszyst ko wska zu je
na to, że Pa na roz li cze nie zo sta -
ło wy ko na ne w spo sób nie po -
praw ny, nie mniej jed nak nie je -
ste śmy w sta nie wdać się
w szcze gó ły, po nie waż opi sał
Pan tyl ko ogól nie spra wę.
Przy nie po praw nym roz li cze niu
na le ża ło by zro bić ko rek tę roz li -
cze nia, dzię ki któ rej (w przy pad -
ku pierw sze go nie po praw ne go)
otrzy ma Pan zwrot róż ni cy nie za -
li czo nej przez Be la sting dienst
przy pierw szej de kla ra cji. 

Wi tam,
Mam pro blem: w py ta niu o do -

cho dach o do fi nan so wa niu
do ubez pie cze nia wpi sa -
łam 1500 eu ro brut to, tak jak
mam w kontr ak cie, na to miast
w sa la ris mam do dat ko wo ra zem

z pa li wem 1680 eu ro. Bar dzo
pro szę o od po wiedź czy do brze
na pi sa łam?

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

Od po wiedź:
Je śli wpi sał Pan tyl ko do chód

mie sięcz ny (1500 eu ro), a nie
po mno żo ny przez 12 mie się cy
– ja ko do chód rocz ny, to nie ste ty
na le ży to zmie nić. Tych kwot
wraz z kosz ta mi pa li wa nie na le -
ży wpi sy wać ja ko do chód.

Dzień do bry,
Sta ram się o do fi nan so wa nie

do ubez pie cze nia, ostat nio przy -
szły mi pa pie ry, gdzie wy peł ni łam
od kie dy je stem ubez pie czo na i ile
za ra biam. Mam py ta nie: czy te raz
mam cze kać na de cy zje?

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

Od po wiedź:
Do kład nie tak. Zwy kle po ja -

wia się ona po 8 ty go dniach
od mo men tu otrzy ma nia pi sma
o do cho dach przez Be la sting -
dienst. 
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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
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l Zi ma. Le go wi sko niedź -
wie dzi. Ma ły niedź wia dek bu -
dzi sta re go si we go mi sia:

– Dziad ku! Dziad ku, opo wiedz
mi baj kę!

– Śpij! – mru czy dzia dek –...
nie czas na baj ki...

– Ale dziad ku! No to po każ te -
atrzyk! Ja chcę te atrzyk! – krzy -
czy ma ły.

– No do oobrze... – sa pie dzia -
dek gra mo ląc się pod łóż ko i wy -
cią ga jąc 

stam tąd dwie ludz kie czasz ki.
Wkła da w nie ła py i wy cią ga jąc
je przed

sie bie mó wi:
– Do cen cie No wak, a co tak

ha ła su je w za ro ślach?
– To na pew no świ sta ki, pa nie

pro fe so rze...

l – Ja siu za pro wadź pa nów
ar che olo gów tam, skąd przy -
nio słeś te sta re mo ne ty!

– Dzi siaj nie mo gę!
– Dla cze go nie?!
– Bo dzi siaj mu zeum jest za -

mknię te.

l W sa mo lo cie roz le ga się
przez gło śnik:

– Czy wśród pa sa że rów jest le -
karz?

Je den z pa sa że rów wsta je
i idzie do ka bi ny pi lo ta. Po chwi li
z gło śni ka sły chać głos le ka rza:

– Czy wśród pa sa że rów jest pi -
lot?

l Pod czas lo tu sa mo lo tem
pa sa żer mó wi do są sia da:

– Nie do brze mi, chy ba bę dę
wy mio to wać, co zro bić?

– Na ci śnij pan ten gu zik
nad gło wą.

– A po co?
– Wów czas u ste war des sy za -

pa li się świa teł ko...
– To ja źle się czu ję, a ona nie

po tra fi sa ma so bie świa tła za pa -
lić?

l Męż czy zna z chłop cem
wcho dzą ra zem do fry zje ra.
Po tym, gdy fa cet zo stał już
ogo lo ny, ostrzy żo ny i jesz cze
ka zał zro bić so bie ma ni cu re,
po sa dził na fo te lu chłop ca
i mó wi do nie go:

– Po cze kaj tu taj, ja pój dę tyl -
ko ku pić so bie kra wat i za 10 mi -
nut po cie bie przyj dę. Gdy fry zjer
ostrzygł już ma łe go, a fa cet
wciąż się nie po ka zy wał, fry zjer
mó wi do chłop ca:

– No i co... wy glą da na to, że
ta tuś o to bie za po mniał.

– Ale to nie był mój ta tuś
– mó wi chło piec. – On tyl ko za -
cze pił mnie przed chwi lą na uli cy
i spy tał, czy mam ocho tę na dar -
mo we strzy że nie...

l Fry zjer do klien ta: 
– Pan już chy ba u nas był? 
– Nie, to wo jen na ra na.

l Ko wal ski py ta ko le gę:
– Czy two ja żo na jest bru net -

ką, czy blon dyn ką?
– Trud no po wie dzieć. Dwie go -

dzi ny te mu po szła do fry zje ra
i jesz cze nie wró ci ła.

l Roz tar gnio ny pro fe sor
wcho dzi do fry zje ra i mó wi:

– Pro szę mnie ostrzyc.
– Z przy jem no ścią, pa nie pro fe -

so rze, tyl ko pro szę zdjąć ka pe lusz.
– Och, bar dzo prze pra szam!

Nie za uwa ży łem, że tu są da my!

l Po ogo le niu klien ta fry -
zjer mó wi:

– Go to we. Pła ci pan 8 zło tych.
– Jak to? Przed go le niem mó -

wił pan, że bę dzie kosz to wać 5
zło tych!

– Tak, mó wi łem, ale mu si pan
do pła cić za trzy opa trun ki, któ re
pa nu za ło ży łem na ra ny.

l Eg za min na pra wo jaz dy.
Eg za mi na tor za da je kur san -
to wi py ta nie:

– Ma pan skrzy żo wa nie rów -
no rzęd ne. Tu jest pan w sa mo -
cho dzie oso bo wym, tu taj tram -
waj a tu ka ret ka na sy gna le. Kto
prze je dzie pierw szy?

– Mo to cy kli sta – od po wia da
py ta ny.

– Pa nie, co pan wy ga du jesz
– war czy zły eg za mi na tor – Toż
prze cież mó wię, jest pan, tram -
waj i ka ret ka. Skąd wziął się mo -
to cy kli sta?

– A kto ich tam wie skąd oni
się bio rą...

l Ko mi sja na eg za mi nie
na pra wo jaz dy za da je py ta -
nie:

– Pro szę nam opi sać pra cę
sil ni ka.

-Brrr ru uum, bru uum, wrrr ry -
yy...

l – An toś, cze mu pro fe sor,
jak ode brał ci ścią gę, to nie
dość że nie wy wa lił, ale jesz -
cze po sta wił czwór kę?!

– Ja ka tam ścią ga... rap tem
dwa wzo ry na pi sa ne na bank no -
cie 100 eu ro...

l Stu dent py ta kum pla:
– Co je steś ta ki smut ny?
– Wy wa li li mnie z uczel ni...
– A za co?!
– A skąd mam wie dzieć? Pół

ro ku mnie tam nie by ło!

l Po szli stu den ci na eg za -
min.

Pro fe sor:
– Mam dwa py ta nia: Jak ja się

na zy wam i z cze go jest ten eg za -
min?

A stu den ci spoj rze li po so bie:
– Kur cze! A mó wi li, że z nie go

jest ta ki lu zak!!!

l W knaj pie roz ma wia ją stu -
den ci:

– A by łeś na li ście Schin dle ra?
– To Schin dler pu ścił li stę?

Kie dy??!

l Pro fe sor prze ry wa wy -
kład i zwra ca się do stu den -
tów sie dzą cych w ostat nim
rzę dzie:

– Ka te go rycz nie za bra niam

roz wią zy wa nia krzy żó wek pod -
czas mo ich wy kła dów!!

Na to ktoś z sa li:
– Czy na tle re bu sów ma pan

po dob ne kom plek sy?

l Na eg za mi nie z lo gi ki pro -
fe sor słu cha stu den ta i słu -
cha. W koń cu, po ja kiejś chwi -
li kła dzie się na pod ło dze.

– Wie pan, co ja ro bię? – py ta
stu den ta.

– Nie.
– Zni żam się do pań skie go

po zio mu.

l Wcho dzi stu dent na eg za -
min do pro fe so ra. Otwie ra
wa liz kę, wy cią ga trzy flasz ki
wód ki, sta wia na sto le. Wy cią -
ga in deks i mó wi:

– Pro szę TRZY po kwi to wać.
A pro fe sor na to:
– Dwie bio rę.

l Eg za min z zoo lo gii:
– Co to za ptak? – py ta stu -

den ta pro fe sor wska zu jąc
na klat kę, któ ra jest przy kry ta
tak, że wi dać tyl ko no gi pta ka.

– Nie wiem – mó wi stu dent.
– Jak się pan na zy wa? – py ta

pro fe sor.
Stu dent pod cią ga no gaw ki.
– Niech pan pro fe sor sam

zgad nie.

l Stu den ci wy bra li się
na eg za min. Cze ka ją
pod drzwia mi sa li, nu dzi ło im
się więc za czę li się ba wić in -
dek sa mi – czyj in deks za trzy -
ma się bli żej ścia ny. 

Tyl ko że jed ne mu to nie wy szło
zbyt do brze, bo za miast w ścia nę
tra fił in dek sem pod drzwi, i do sa -
li w któ rej sie dział eg za mi na tor.
Prze ra ził się okrut nie, ale za chwi -
lę in deks wy le ciał z po wro tem.
Otwie ra, pa trzy, a tu oce na z eg za -
mi nu: 4.0 Ucie szył się, no więc ko -
le dzy po sta no wi li wrzu cać da lej.
Ko lej ny do stał 3.5, na stęp ny 3.0.
W tym mo men cie za czę li się za -
sta na wiać... Ko lej na oce na wy da -
wa ła się do syć jed no znacz na (2.5
nie wcho dzi ło w grę). Wresz cie je -
den po sta no wił za ry zy ko wać.
Wrzu ca in deks... Cze ka... Na gle
otwie ra ją się drzwi, sta je w nich
eg za mi na tor:

– Piąt ka za od wa gę!
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Ką cik po etyc ki
Prezentujemy dziś wiersz, który nadesłała nasza Czytelniczka

Pani Joa z Leiden. Autorka pisze od dziecka, a dokładnie od 8 roku
życia. W szkole podstawowej, jak również w szkole średniej,
regularnie zdobywała dyplomy, nagrody i wyróżnienia za zajęcie
pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca w konkursach, w
których często brała udział. Miedzy innymi była Laureatem
międzyszkolnych i międzymiastowych   konkursów województwa
Opolskiego. Ale jej główna pasja, którą jest muzyka, a więc śpiew,
pisanie tekstów własnych utworów (co ciekawe, są one
optymistyczniejsze i bardziej pozytywne, niż jej wiersze), wyparło
pisanie poezji. Jednak mimo tego , że Pani Joa nie pisała wierszy
regularnie, to jednak nie przestała ich tworzyć i dziś możemy się
cieszyć kolejną dawką jej twórczości. 

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na
redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach
gazety. Czekamy na Wasze prace!

Skrzydła
Gdybym  miała skrzydła,
Uleciałabym wysoko,
Bez granic,
Ku wolności,
Ku obłokom,
Ku radości,
Ku miłośći,
Ku samej sobie.
Oh, gdybym miała skrzydła,
Byłabym przy Tobie.

Niewola
Uczucia,
Tak zniszczone,
Tak stłumione,
Tak zamknięte w milczeniu.

Nie uciekną,
Nie wybuchną,
Nie mogą przecież zgorszyć !

O dolo ludzka !
Człowiek, niby tak wolny,
Jest jednak niewolnikiem,
własnego,
przyziemnego,
życia.
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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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