
Po sia da nie dzie ci wią że się
z okre ślo ny mi kosz ta mi
– brzmi to jak zu peł na oczy -
wi stość. A im wię cej dzie ci,
tym i więk sze wy dat ki.
W szcze gól no ści, gdy odro bi -
nę już pod ro sną i na gle na le -
ży wy da wać na nie co raz to
wyż sze kwo ty. A pen sja wca le
nie wzra sta. Co wte dy?

Pań stwo ho len der skie, po -
za słyn nym za sił kiem ro dzin -
nym, ofe ru je tak że do dat ki
na dzie ci. Naj bar dziej zna nym
z nich jest do da tek do za sił ku ro -
dzin ne go (Kind ge bon den Bud -
get), nie mniej jed nak nie jest on
je dy ny. 

Dru gim bar dzo po pu lar nym
do dat kiem jest Kin de ro pvang to -
eslag – do da tek tzw. przed szkol -
ny. Jest to świad cze nie wy pła ca -
ne dla ro dzi ców, któ rych dzie ci
są już tro chę więk sze i wy ma ga -

ją opie ki na czas pra cy ro dzi ców.
Ale kto się mo że o nie go w ogó -
le sta rać?

O Kin de ro pvang to eslag mo że
sta rać się każ da oso ba, któ ra:

– ma dziec ko w wie ku
do lat 12,

– ma dziec ko, któ re uczęsz -
cza do pla có wek opie ki w Ho lan -
dii (żło bek, przed szko le etc.),

– pra cu je i miesz ka w Ho lan -
dii,

– jej part ner (je śli ta ko we go
po sia da) tak że pra cu je i miesz -
ka w Ho lan dii,

– ma wspól ny mel du nek ze
swo im dziec kiem/dzieć mi na te -
re nie Ho lan dii,

– po no si kosz ty opie ki
nad swo im dziec kiem/dzieć mi. 

Że by sta rać się o ten do da tek
na le ży po sia dać dziec ko w wie -
ku do 12 lat, któ re uczęsz cza
do pla ców ki opie ki. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Holenderska prasa:
Bródka przegrał
o 0,001 sekundy!

Pierwsza w Polsce
operacja płodu
z przepukliną 

Uratował życie
desperata
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W NUMERZE

Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych
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Masz ma łe dziec ko w Ho lan dii?
Fi skus zwró ci Ci kosz ty po nie sio nej opie ki!

FOT. STOCK. XCHNG / FRAN GAMBÍN
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Kry zys na ho len der skim ryn -
ku nie ru cho mo ści zda je się koń -
czyć. Zwłasz cza do my/miesz ka -
nia do 200.000 eu ro są czę ściej
sprze da wa ne, pod czas gdy spa -
dek cen zo stał po wstrzy ma ny.
A co bar dzo rzu ca się w oczy, to
fakt, że co raz wię cej Po la ków
de cy du je się po zo stać dłu żej
w Ho lan dii i po ru sza się na ryn ku
nie ru cho mo ści.

Nie dzi wi to Pier ra Pe eter sa, dy -
rek to ra Otwar tych Drzwi, któ ry
o tym do sko na le wie. Je go fir ma
jest wy spe cja li zo wa na w usłu gach
do ty czą cych po śred nic twa i do -
radz twa Po la kom przy na by ciu do -
mu/miesz ka nia oraz świad cze nia
po mo cy przy uzy ska niu atrak cyj -
ne go sfi nan so wa nia za ku pu.
Otwar te Drzwi, któ rych sie dzi ba
znaj du je się w ‘s Gra ven mo er (ko -
ło Til bur ga), po śred ni czy ły z po wo -
dze niem dla 100 pol skich ro dzin
przy za ku pie do mu/miesz ka nia
w 2013 ro ku i Pe eters ocze ku je,
że w ro ku 2014 licz ba ta zo sta nie
znacz nie prze kro czo na. 

Ceny czynszu najmu wzrastają,
obciążenia odsetkowe nie
powiększają się

Pier re Pe eters wy ja śnia: „-
Ce ny nie ru cho mo ści spa dły

w ostat nich la tach bar dzo
znacz nie, gdy tym cza sem ce ny
czyn szu naj mu wzra sta ją każ -
de go ro ku o 6 pro cent. In dek -
sa cja cen czyn szu naj mu bę -
dzie, przy naj mniej w naj bliż -
szych la tach, po dą żać za in fla -
cją. Pe eters nie prze wi du je nie -
ste ty dal sze go spad ku cen nie -
ru cho mo ści, zwłasz cza te raz,
gdy sprze daż nie ru cho mo ści
zno wu wzra sta.”

Sy tu ację na ryn ku kre dy tów
hi po tecz nych moż na na zwać ko -
rzyst ną. Od set ki znaj du ją się
na hi sto rycz nie ni skim po zio mie
(te raz sta ła wy so kość od se tek
przez okres 10 lat wy no si nie co
wię cej niż 4 pro cent i na ra zie
nie ocze ku je się jej wzro stu). Po -
nad to wła ści cie le nie ru cho mo -
ści w Ho lan dii mo gą otrzy mać
zwrot znacz nej czę ści od se tek
od po dat ku do cho do we go. Ho -
lan dia jest pod tym wzglę dem
je dy nym kra jem. W in nych, są -
sied nich kra jach, jest to nie zna -
ne.

Po krót ce: je że li, za miast opła -
cać czynsz naj mu, otrzy ma się
kre dyt hi po tecz ny, to moż na bar -
dzo czę sto za te sa me sta łe
opła ty mie sięcz ne ku pić wła sny
dom lub miesz ka nie. Czę sto
obej mu ją one już ra tę kre dy tu

hi po tecz ne go, co umoż li wia au -
to ma tycz nie oszczę dza nie
na przy szłość. 

Po nad to Pe eters uwa ża, że
jesz cze zbyt ma ło Po la ków wie -
rzy w szyb ką po pra wę sy tu acji
go spo dar czej w ich oj czyź nie.
Co raz wię cej Po la ków do cho dzi
do wnio sku, że le piej bę dzie, je -
że li zo sta ną tu taj i po nie waż co -
raz czę ściej tak wła śnie ro bią, to
wi docz ny jest też wzrost czę sto -
tli wo ści mszy w ko ścio łach pol -
skich, po wsta je wię cej skle pów
pol skich oraz in nych in sty tu cji.
Do ty czy to rów nież no wych or ga -
ni za cji. Szkol nic two w Ho lan dii
jest już od daw na do brze przy go -
to wa ne na przy ję cie cu dzo ziem -

ców. Za tem moż na de li kat nie
stwier dzić, iż tu po wsta je dru ga
oj czy zna Po la ków.

Po śred ni cze nie Po la kom
w za ku pie jest roz sąd ne

Oczy wi ście za kup do mu w Ho -
lan dii jest ogrom nym kro kiem.
Nie do sta tecz na zna jo mość usta -
wo daw stwa i pra wa ho len der -
skie go przy kup nie do mu, brak
wie dzy o dzia ła niach ryn ku (ile
ten dom jest na praw dę war ty?)
i ba rie ra ję zy ko wa przy ne go cja -
cjach ce no wych, są to prze szko -
dy, na któ re Po la cy na po ty ka ją.
Z te go Otwar te Drzwi czer pią
pra wo swo je go ist nie nia.

Otwar te Drzwi za trud nia ją czte -
ry oso by na peł nym eta cie.
Wszyst kie pa nie po cho dzą z Pol -
ski. Za trud nio na jest rów nież tłu -
macz ka przy się gła. Każ da z pra -
cow nic Otwar tych Drzwi po sia da ja
wie dzę na te mat usta wo daw stwa,
pra wa, spraw fi nan so wych ma ją -
cych zwią zek z kre dy tem hi po tecz -
nym, wy star cza ją cą wie dzę o ryn -
ku nie ru cho mo ści oraz o sta nie
tech nicz nym do mów i miesz kań.

„To wa rzy szy my klien tom
w po szu ki wa niach i oglą da niu
do mów/miesz kań oraz w za ku -
pie, fi nan so wa niu i u no ta riu sza.
Na ży cze nie klien tów mo że my
rów nież ure gu lo wać za mel do -
wa nie u do staw cy ener gii, ubez -
pie cze nie in wen ta rza mar twe go
oraz ubez pie cze nie nie ru cho mo -
ści. Jed nak, nie sprze da je my sa -
mi do mów/miesz kań i nie je ste -
śmy biu rem ma kler skim nie ru -
cho mo ści. Peł ni my swo ją ro lę
po śred ni ka w spo sób jak naj bar -
dziej przej rzy sty. Dba my wy łącz -
nie o in te re sy na szych pol skich
klien tów.” – mó wi Pe eters, dy -
rek tor Otwar tych Drzwi.

Przy szłość

Cze go Pe eters spo dzie wa
się w przy szło ści? „My ślę, że

ce ny do mów usta bi li zu ją się,
że od set ki w kon tek ście eu -
ro pej skim jesz cze dłu go po -
zo sta ną ni skie, gdy tym cza -
sem na dal bę dzie mia ła
miej sce in dek sa cja czyn -
szów naj mu. Jest to na tu ral -
nie ko rzyst ne dla ryn ku nie -
ru cho mo ści. Jed nak… obok
szans są też za gro że nia.
W 2014 ro ku ku pu ją cy bę dą
mo gli mak sy mal nie sfi nan -
so wać 104 pro cent ce ny
kup na. Do dat ko we kosz ty
wy nio są 7 pro cent. Ku pu ją cy
mu szą w związ ku z tym we
wła snym za kre sie za in we sto -
wać oko ło kil ku ty się cy eu ro.
W 2015 ro ku i w ko lej nych
la tach na stą pi wzrost pro -
cen to wy o oko ło 1 pro cent
rocz nie, a więc doj dzie
do 100 pro cent ce ny kup na

Oprócz te go do cho dy są waż -
nym czyn ni kiem przy wy so ko ści
kre dy tu hi po tecz ne go. I tu taj wi -
docz ne jest z każ dym ro kiem za -
ostrze nie prze pi sów. W ten spo -
sób lu dzie mu szą sa mi co raz
wię cej oszczę dzać za nim ku pią
wła sny dom. Dla te go rok 2014
jest jesz cze ko rzyst ny, aby na być
wła sny dom.”

TEKST/FOT. OTWAR TE DRZWI. NL

Co raz wię cej Po la ków na ryn ku nie ru cho mo ści

ZAKUP DOMU W HOLANDII
JEST OBECNIE BARDZO

KORZYSTNY



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Ho len der skie pań stwo za -
strze ga so bie je dy nie, że mu szą
to być pla ców ki le gal nie za re je -
stro wa ne w gmi nie, w któ rej za -
miesz ku ją ro dzi ce i dzie ci.
W każ dej gmi nie udo stęp nio -

na jest li sta ta kich pla có wek,
dzię ki cze mu od ra zu jest wia do -
me, któ re przed szko le czy żło -
bek bę dzie do to wa ne przez pań -
stwo ho len der skie. 

Do da tek ten przy słu gu je dla
ro dzi ców, któ rzy są ak tyw ni za -
wo do wo. Tak więc je śli ktoś nie

pra cu je i wy sy ła swo je dziec ko
do żłob ka, świad cze nie to nie bę -
dzie się na le żeć. Co wię cej, je śli
po sia da się part ne ra (dru gie go
ro dzi ca), któ ry nie pra cu je, sy tu -
acja przed sta wia się ana lo gicz -
nie. Za kła da się od gór nie, że
każ dy z ro dzi ców wy cho wu ją cy
swo je dziec ko mu si pra co wać,
by mieć pra wo do Kin de ro pvang -
to eslag. 

Co wię cej, do da tek ten na le ży
się dla osób, któ re miesz ka ją
w Ho lan dii. Ozna cza to, że oso by
bez sta łe go mel dun ku na te re -
nie Ni der lan dów nie ste ty nie bę -
dą mo gli się o nie go sta rać.
Istot ne jest tak że to, że dziec ko
mu si mieć ten sam mel du nek
co ro dzi ce – wszy scy mu szą być
człon ka mi jed ne go go spo dar -
stwa do mo we go na te re nie Ho -
lan dii. 

A je śli już speł nia się wszyst -
kie po wyż sze wa run ki, to moż -
na wie le zy skać. Kwo ta wy pła ca -
ne go do dat ku jest uza leż nio -
na od dwóch czyn ni ków:

– od do cho du ro dzi ca/ro dzi -
ców,

– licz by po sia da nych dzie ci. 
Ozna cza to nic in ne go jak to,

że im wię cej dzie ci ktoś po sia da,
tym do da tek zo sta nie od po wied -
nio pod wyż szo ny. Je śli do chód
ro dzi ca/ro dzi ców jest re la tyw nie
ni ski, otrzy ma się ca łość przy słu -
gu ją ce go świad cze nia – wraz ze
wzro stem do cho dów, bę dzie on
stop nio wo po mniej sza ny. Dla
przy kła du, je śli mat ka sa mot nie

wy cho wu ją ca dziec ko za ra -
bia 17500 eu ro rocz nie (brut to),
to otrzy ma ca łość przy słu gu ją ce -
go Kin de ro pvang to eslag. Je śli
do cho dy jej w na stęp nym ro ku
zwięk szą się, au to ma tycz nie do -
da tek zo sta nie po mniej szo ny. 

Kin de ro pvang to eslag jest wy -
pła ca ny przez urząd zgod nie
z licz bą go dzin, ja ką dziec ko
prze by wa w pla ców ce opie ki.
W tym ce lu zo sta ły stwo rzo ne
spe cjal ne staw ki (tak zwa ne
staw ki dzien nie), zgod nie z któ -
ry mi w prze mno że niu ich przez
dni w mie sią cu, kie dy dziec ko
jest pla ców ce, wy pła ca się od po -
wied nio kosz ty po nie sio ne
na wy dat ki zwią za ne wła śnie
z tą opie ką. W przy pad ku opie ki
tak zwa nej dzien nej, np. w żłob -
kach – staw ka dzien na to 6,70
eu ro. W sy tu acji, gdy dziec ko
uczęsz cza do pla có wek po za np.
go dzi na mi lek cyj ny mi w szko le
(np. świe tli ca) wy pła ca się dzien -
nie 6,25 eu ro. Ist nie je jesz cze
jed na moż li wość: gdy dziec kiem
zaj mu je się pro fe sjo nal na nia nia
lub opie kun ka, tak że moż na sta -
rać się o zwrot jej kosz tów
w kwo cie 5,37 eu ro dzien nie.
Po szcze gól ne kwo ty oczy wi ście
są mak sy mal ne i ule ga ją po -
mniej sze niu w sto sun ku do do -
cho dów rocz nych ro dzi ca/ro dzi -
ców. 

Z za ło że nia do da tek ten po -
wstał po to, by umoż li wić ro dzi -
com jed no cze śnie pra cę za wo -
do wą w ta ki spo sób, by nie ko li -

do wa ła ona z opie ką nad dziec -
kiem. Dla te go też Kin de ro pvang -
to eslag jest nie ja ko za stą pie -
niem dla opie ki ro dzi ciel skiej
– w za mian za umiesz cze nie
swo je go dziec ka w gmin nej pla -
ców ce opie ki, urząd ho len der ski
ofe ru je zwrot czę ści kosz tów po -
nie sio nych na opie kę nad swo -
imi po cie cha mi. Dla te go też je śli
Two je dziec ko cho dzi do ho len -
der skiej szko ły czy przed szko la
nie wa haj się – po sta raj się o ten
do da tek i uzy skaj zwrot pie nię -
dzy, ja kie wy da jesz na je go pla -
ców kę opie kuń czą na te re nie
Ho lan dii. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 25 lutego 2014Praca i życie w Holandii4

Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy

w tym zakresie 
zapraszamy do wysyłania 

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

łamach gazety.
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Masz ma łe dziec ko w Ho lan dii?
Fi skus zwró ci Ci kosz ty po nie sio nej opie ki!

FOT. STOCK. XCHNG / CONNOR212
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l Trans port – ofe ru ję: Prze -
wóz osób Z MIEJ SCA NA MIEJ -
SCE co dzien nie. 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. Dla na szych sta łych
klien tów któ rzy re gu lar nie ko rzy -
sta ją z na szych usług
od 1.12.2012r. funk cjo nu ją kar -
ty sta łe go klien ta. 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. Pro mo cja nie
łą czy się z in ny mi pro mo cja mi
(chy ba że pi sze ina czej). Gru -
py 4oso bo we. Dla grup mi ni -
mum 4 os.

l Na uka: Dy plo mo wa na na -
uczy ciel ka ję zy ka ni der landz kie -
go Ma rian ne van der Put ofe ru -
je: Kurs ję zy ka ho len der skie go:
– Stan dard – jed no lek cja (2
godz.) ty go dnio wo. Czas trwa nia
kur su 24 ty go dnie (48 go dzin).
– In ten syw ny – dwie lek cje (2x 2
go dzi ny) ty go dnio wo. Czas trwa -
nia kur su 12 ty go dni (48 go -
dzin). Ofe ru ję na ukę ję zy ka ni -
der landz kie go dla po cząt ku ją -
cych (A0 -A1) i śred nio -za awan -
so wa nych (A2 -B1). Ukoń czy łam
stu dia pe da go gicz ne w Do -
rdrecht. Po sia dam rów nież dy -
plom NT2 (do cent Ne der lands
als Twe ede Ta al). Je stem na -
uczy ciel ką od 6 lat. Pro wa dzi -
łam lek cje dla dzie ci i do ro słych;
w szko łach pod sta wo wych, kur -

sach ję zy ko wych dla ob co kra -
jow ców or ga ni zo wa nych przez
ge me en te w Rot ter da mie. Po ro -
zu mie wam się w ję zy ku pol skim
na po zio mie B1 (śred nio -za -
awan so wa nym) tak że za pra -
szam rów nież oso by, któ re ni gdy
nie mia ły kon tak tu z ję zy kiem
ho len der skim. Za ję cia or ga ni zo -
wa ne są w gru pach czte ro oso bo -
wych w go dzi nach od 13: 00
do 20: 00 (po nie dzia łek -pią tek)
i od 13: 00 do 17: 00 (w so bo tę).
Lek cje od by wa ją się w Rot ter da -
mie przy uli cy Frans Bek ker stra -
at – Rot ter dam Zu id. Dar mo wy
par king przez ca ły dzień. Ce na to
tyl ko €360,- za kurs
(€7,50/godz.). Te le fo nicz nie:
+31627285974. Ma ilo wo: ta al -
cen tru mvan der put@hot ma il.nl.
Za pisz się już dziś! 

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

Szcze pie nia

W Ho lan dii dzie ci do 12 ro ku
ży cia szcze pio ne są ochron nie
prze ciw cho ro bom za kaź nym
(dwu na stu róż nym cho ro bom,
w tym mię dzy in ny mi prze ciw ko
żół tacz ce, tęż co wi i cho ro bie He -

ine go -Me di na). Nie ma jed nak
obo wiąz ku szcze pie nia dzie ci.
Bez płat ne szcze pie nia wy ko ny -
wa ne są w po rad niach dzie cię -
cych i przez Gmin ną Służ bę
Zdro wia (GGD). Za pra sza my
na stro nę in ter ne to wą
www.ggd.nl.

Po rad nie dzie cię ce 
i do radz two wy cho waw cze

Więk szość ho len der skich
gmin ofe ru je ro dzi com i dzie -
ciom do radz two w za kre sie zdro -
wia, doj rze wa nia i wy cho wa nia.
Spe cja li stycz ne ośrod ki dla mło -

dzie ży i ro dzi ny (Cen -
trum vo or Jeugd en
ge zin CJG) pro po nu -
ją nie tyl ko do radz -
two i wspar cie, ale
rów nież zin dy wi du -
ali zo wa ną po moc.
Pro si my za po znać
się ze szcze gó ło wy -
mi in for ma cja mi po -
da ny mi na stro nie
i n  t e r  n e  t o  w e j
www.cjg.nl.

Le karz pierw sze go
kon tak tu

Miesz ka jąc w Ho -
lan dii, war to za re je -
stro wać się u le ka -
rza pierw sze go kon -
tak tu, zwa ne go le -
ka rzem do mo wym.
Da je to gwa ran cję,
że gdy bę dą Pań -
stwo po trze bo wa li

po mo cy le kar skiej, to zo sta nie
ona Pań stwu udzie lo na. Z re gu ły
ist nie je rów nież moż li wość ko -
rzy sta nia z po mo cy dy żur ne go
le ka rza do mo we go w go dzi nach
wie czor nych i noc nych, a tak że
week en dy. Każ dy le karz do mo -
wy pro wa dzi kar to te kę swo ich
pa cjen tów. To wa rzy stwo ubez -
pie cze nio we re fun du je kosz ty
po mo cy le ka rza spe cja li sty tyl ko
wte dy, gdy le karz do mo wy wy pi -
sze skie ro wa nie.

Opie ka so cjal na
i po moc do raź na

Kie dy ktoś po trze bu je po mo cy
(me dycz nej czy so cjal nej), mo że
sko rzy stać z po mo cy do raź nej
lub opie ki so cjal nej. Po moc do -
raź na mo że oka zać się nie zbęd -
na w przy pad ku cho ro by. Le karz
do mo wy rów nież i w ta kiej sy tu -
acji jest pierw szym punk tem
kon tak to wym. Opie ka so cjal -
na mo że na to miast po móc, gdy
ro dzą się py ta nia do ty czą ce wa -
run ków miesz ka nio wych i ży cio -
wych, opie ki czy wy kształ ce nia.
Szcze gó ło wych in for ma cji mo że
Pań stwu udzie lić urząd gmi ny.

ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO SPRAW

SOCJALNYCH I ZATRUDNIENIA

ŻYCIE W HOLANDII – Prawa i obowiązki
mieszkańców Holandii, cz. 3

FOT. STOCK. XCHNG / IWAN BEIJESFOT. STOCK. XCHNG / ALAA HAMED
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l Bla cha rze lub la kier ni cy
sa mo cho do wi. Obo wiąz ki: wy -
ko ny wa nie bla char ki sa mo cho -
do wej, przy go to wy wa nie i la kie -
ro wa nie sa mo cho dów. Wy ma -
ga nia: udo ku men to wa ne do -
świad cze nie i re fe ren cje, dys po -
zy cyj ność do pra cy na min rok,
do bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ho len der skie go. Za -
dzwoń: Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste -
lve en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu. 

l Zbie ra nie za mo wien Wo -
er den. Obo wiąz ki: przy go to wy -
wa nie i zbie ra nie za mó wień,
pra ca z sys te mem Vo ice pic king
(słu chaw ki). Wy ma ga nia: dys -
po zy cyj ność do pra cy na min 6
mie się cy, ko mu ni ka tyw na zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go bądź ho len der -
skie go. Za dzwoń: Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste -
lve en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu. 

l Pra cow nik pro duk cji
w Nij kerk. Obo wiąz ki: pra ca
na li nii pro duk cyj nej przy mię -
sie, pra ca w ni skiej tem pe ra tu -
rze. Wy ma ga nia: do kład ność,
dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, ko mu ni ka -
tyw na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ho len der skie go. Za -
dzwoń: Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste -
lve en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Przed sta wi ciel han dlo -
wy. W związ ku z dy na micz nym
roz wo jem do mu bro ker skie go
Portfx Ltd obec nie po szu ku je my
do na sze go ze spo łu kan dy da -
tów z do świad cze niem na ryn ku
Fo rex bądź GPW, w bran ży han -
dlo wej, ubez pie cze nio wej, fi -
nan so wej bądź ban ko wej. Ofe -
ru je my ela stycz ny czas pra cy
i atrak cyj ny sys tem mo ty wa cyj -
ny. Opis sta no wi ska: pro mo wa -
nie pro duk tów i usług fi nan so -
wych, roz wi ja nie i utrzy my wa nie
re la cji z ist nie ją cy mi klien ta mi,
ak tyw ne po zy ski wa nie klien tów
in sty tu cjo nal nych oraz bu do wa -
nie z ni mi trwa łych re la cji biz ne -
so wych, pro wa dze nie ne go cja cji
han dlo wych oraz sprze daż
usług klien tom biz ne so wym.
Wy ma ga nia: zna jo mość j. an -
giel skie go, umie jęt no ści ko mu -
ni ka cyj ne, pre dys po zy cje han -
dlo we, ini cja ty wa, nie ka ral ność,
wy ksztal ce nie mi ni mum śred -
nie. Ofer ta waż na w ca łym kra -
ju.. Pro szę o wy sy ła nie cv na ad -
res ma ilo wy in fo.pl@portfx.com.
Oso by za in te re so wa ne udzia -
łem w pro ce sach re kru ta cyj -
nych pro si my o do pi sa nie w CV
do dat ko wej klau zu li: „Wy ra żam
zgo dę na prze twa rza nie mo ich

da nych oso bo wych dla po trzeb
ko lej nych re kru ta cji prze pro wa -
dza nych przez Portfx LTD zgod -
nie z Usta wą z dn. 29.08.1997
ro ku o ochro nie da nych oso bo -
wych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926, ze zm)”.

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, 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,
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 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, 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, trak 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 PRA COW NIK ZA KŁA DU
MIĘ SNE GO - IN PACK. OPIS
STA NO WI SKA: Pra ca w za kła -
dzie mię snym – dział ‘’Pa ko wa -
nie/In pack’’ – na kil ku róż nych
sta no wi skach – pa ko wa nie go to -
wych pro duk tów mię snych do
ma łych i więk szych skrzy nek –
wa ga mię sa od 2 do 20kg. WY -
MA GA NIA: Ko mu ni ka tyw na zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go lub
nie miec kie go, mo ty wa cja do
pra cy w za kła dzie mię snym, 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/.

PRACA
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Pol ski pan cze ni sta Zbi gniew
Bród ka zdo był w So czi zło ty
me dal w bie gu na 1500 me -
trów, po ko nu jąc tym sa mym
Ho len dra Ko ena Ver we ija
o 0,003 se kun dy. Nie wszy -
scy po tra fią się z tym po go -
dzić. Jed na z ho len der skich
ga zet twier dzi, że rów no rzęd -
nych mi strzów po win no być
dwóch tym bar dziej, iż Bród -
ka… prze grał z ich ro da kiem
o 0,001 se kun dy.

Czym to ar gu men tu ją? Otóż
tym, iż spor tow cy star to wa li
z róż nych to rów i w związ ku
z tym do Ver we ija, któ ry zaj mo -
wał dal sze sta no wi sko star to -
we, z opóź nie niem do tarł
dźwięk wy strza łu z pi sto le tu
oznaj mia ją cy sta ry wy ści gu.
Róż ni ca od le gło ści w roz miesz -
cze niu na to rze wy no si ła 4 me -
try. 

Za tem jak po da no
po uwzględ nie niu cza su
do tar cia wy strza łu
do uszu za wod ni ków, Po -
lak prze grał by o 0,001 se -
kun dy.

Jed nak nie wszy scy Ho len -
drzy my ślą w ten spo sób. Tre -

ner siat ka rek Ato mu Tre fla So -
pot Teun Bu ijs, któ ry jest Ho len -
drem z krwi i ko ści zwy cię stwo
Po la ka okre ślił ja ko nie sa mo wi -
te i wręcz nie moż li we oraz po -
wie dział, iż na le żą mu się z te go
ty tu łu wiel kie gra tu la cje.

War to pod kre ślić, iż Bród ka

był je dy nym łyż wia rzem spo -
za Ho lan dii, któ re mu uda ło się
wy wal czyć zło ty me dal.

DA NU TA GAN CARZ

Holenderska prasa: Bródka
przegrał o 0,001 sekundy!

FOT. STOCK. XCHNG / LO TUS HE AD
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Pierw szą w Pol sce ope ra cję
w ło nie mat ki u pło du z wro -
dzo ną prze pu kli ną prze po no -
wą prze pro wa dzi li w po nie -
dzia łek chi rur dzy War szaw -
skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go. 

Prof. Mi ro sław Wiel goś, któ ry
kie ro wał ze spo łem spe cja li stów,
po wie dział PAP, że wcze śniej ta -
kie skom pli ko wa ne za bie gi we -
wnątrz ma cicz ne u pło du by ły wy -
ko ny wa ne je dy nie za gra ni cą. Je -
go ze spół przy go to wy wał się
do nie go dwa la ta. Dr Prze my -
sław Ko siń ski, któ ry z nim ope ro -
wał, szko lił się w tym za kre sie
u prof. Ky pro sa Ni ko le ide sa
z King's Col le ge w Lon dy nie.

War szaw scy le ka rze prze pro -
wa dzi li ope ra cję u 32-let niej pa -
cjent ki, któ ra jest w 29. ty go dniu
cią ży. Był to za bieg ra tu ją cy ży cie
jej dziec ka, u któ re go wy kry to
ciąż ka wa dę ja ką jest wro dzo -
na prze pu kli na prze po no wa.
Prof. Wiel goś twier dzi, że po wo -
du je ona wy so ką śmier tel ność.
Dziec ko czę sto umie ra jesz cze

w okre sie pło do wym lub wkrót -
ce po na ro dzi nach.

„Bar dzo trud no jest ura to wać
ma lu cha, któ ry uro dzi się z ta ką
wa dą, je dy ną szan są jest zwy kle
od po wied nio wcze śnie prze pro -
wa dzo na ope ra cja we wnątrz ma -
cicz na” – pod kre śla spe cja li sta.

Prze pu kli na prze po no wa od -
dzie la ja mę brzusz ną od klat ki
pier sio wej i po wsta je na ogół
mię dzy czwar tym, a ósmym ty -
go dniem ży cia pło du, kie dy za -
czy na się ona for mo wać. Mo że
wte dy wy two rzyć się w niej
otwór, przez któ ry prze do sta ją
się na rzą dy we wnętrz ne i uci ska -
ją klat kę pier sio wą. Roz wój płuc
jest wte dy za kłó co ny, a za bu rze -
nia są tym więk sze, im wcze -
śniej po wsta nie prze pu kli na.

Prof. Wiel goś wy ja śnia, że
moż na te mu za po biec je dy nie
po przez wsz cze pie nie do tcha wi -
cy pło du spe cjal ne go ba lo nu.
Dzię ki te mu płu ca mo gą na dal
się roz wi jać, co po pra wia ro ko -
wa nia pło du.

Ope ra cja od by ła się w Uni wer -
sy tec kim Cen trum Zdro wia Ko -

bie ty i No wo rod ka WUM. Prze -
pro wa dził ją Ze spół I Ka te dry
i Kli ni ki Gi ne ko lo gii i Po łoż nic -
twa. Pol scy le ka rze prze pro wa -
dzi li ope ra cję pod nad zo rem
prof. Ja cqu es'a Ja ni z Bruk se li,
ale wy ko na li ją sa mi.

Pa cjent ka czu je się do brze.

Le ka rze prze wi du ją, że jej dziec -
ko uro dzi się w do brym sta nie
zdro wia i ze znacz nie lep szym ro -
ko wa niem. „Pla nu je my, że cią ża
po trwa jesz cze 5 ty go dni, czy li
do 34. ty go dnia, kie dy trze ba bę -
dzie jesz cze wy ko nać ko lej ną
ope ra cję, tym ra zem usu nię cia

ba lo nu” – po wie dział prof. Wiel -
goś. Jest to nie zbęd ne, że by
dziec ko mo gło się bez piecz nie
uro dzić.

W po nie dzia łek war szaw scy
le ka rze prze pro wa dzi li rów nież
za bieg usu nię cia ba lo nu u pa -
cjent ki, któ ra by ła ope ro wa -

na w Bruk se li w kli ni ce prof. Ja -
cqu es'a Ja ni. Wkrót ce ma być
wy ko ny wa nych wię cej ta kich za -
bie gów. „Je ste śmy przy go to wa ni
do ko lej nych ope ra cji, za rów no
wsz cze pie nia ba lo nu, jak i je go
usu nię cia z or ga ni zmu pło du”
– za pew nił prof. Wiel goś.

Do tych czas pa cjent ki, u któ -
rych wy kry to wa dę prze pu kli ny
pło do wej, zmu szo ne by ły wy jeż -
dżać za gra ni cę na ope ra cje, któ -
re fi nan so wał Na ro do wy Fun -
dusz Zdro wia. Od dzi siaj jest
w Pol sce ośro dek, któ ry mo że
wy ko ny wał te go ty pu za bieg
– pod kre śla prof. Wiel goś.

To ko lej ny w tym ro ku suk ces
le ka rzy z Uni wer sy tec kie go Cen -
trum Zdro wia Ko bie ty i No wo rod -
ka WUM. 30 stycz nia 2014 r.
w tym sa mym ośrod ku na świat
przy szły sy jam skie bliź nia ki: Jaś
i Da wid, któ re na stęp nie roz dzie -
li li chi rur dzy z uni wer sy tec kie go
Szpi ta la Dzie cię ce go przy ul. Li -
tew skiej. 

(PAP)

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Pierwsza w Polsce operacja płodu
z wrodzoną przepukliną przeponową

FOT. STOCK. XCHNG / NOR DWEST -KRAN KEN HAUS SAN DER BUSCH
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Po czy nio ne przez ze spół dy -
żur nych usta le nia po zwo li ły
na zlo ka li zo wa nie de spe ra -
ta. Dy żur ny roz ma wiał z męż -
czy zną, a je go za stęp ca usta -
lał miej sce, w któ rym on
prze by wa. De spe ra tem oka -
zał się 50-let ni miesz ka niec
San do mie rza. Wy sła ny we
wska za ne miej sce pa trol po -
li cji, za opie ko wał się nim
do cza su przy jaz du po go to -
wia ra tun ko we go.

Jed no z ostat nich dni stycz nia
br. dy żur ny Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w San do mie rzu ode -
brał te le fon od dys po zy to ra po -
go to wia ra tun ko we go. Dys po zy -
tor pro sił o usta le nie miej sca

prze by wa nia oso by, dzwo nią cej
na nu mer te le fo nu alar mo we go.
Jak się oka za ło, dzwo nią cy męż -
czy zna po in for mo wał, że od bie -
rze so bie ży cie, nie po dał jed nak
miej sca swo je go po by tu. 

Dy żur ny san do mier skiej Po -
li cji bar dzo po waż nie po trak to -
wał zgło sze nie. Nie zwłocz nie
na wią zał kon takt, od dzwa nia -
jąc na nu mer te le fo nu, z któ re -

go dzwo nił 50-la tek. Aspi rant
Ja ro sław Ciź la w ta ki spo sób
po pro wa dził roz mo wę, że uzy -
skał wszel kie istot ne in for ma -
cje. Do świad czo ny mun du ro -
wy przez kil ka na ście mi nut
roz ma wiał i jed no cze śnie
uspo ka jał roz mów cę. W tym
sa mym cza sie usta lo no ad res
za miesz ka nia męż czy zny. Wy -
sła ny we wska za ne miej sce
po li cyj ny pa trol za stał go
w miesz ka niu. 

Funk cjo na riu sze za opie ko wa li
się męż czy zną do cza su przy jaz -
du ka ret ki po go to wia, a na stęp -
nie prze ka za li pod opie kę ze spo -
ło wi me dycz ne mu. Swo im dzia -
ła niem po li cjant praw do po dob -
nie ura to wał ży cie męż czy zny.

OPR. JK

ŹRÓ DŁO: EXTRA KOR SO

Co
z Sodą?

– Dla cze go Ciech in we stu je
w in nych kra jach, a nie roz -
po czy na obie ca nej roz bu do -
wy za kła dów so do wych w Ino -
wro cła wiu? – py ta mi ni stra
skar bu po słan ka An na Bań -
kow ska. Pra cow ni cy za kła -
dów znów wy szli na uli cę.

Za nie po ko je ni przy szło ścią za -
kła dów pra cow ni cy So dy Pol -
skiej w mi nio ny pią tek za blo ko -
wa li wjazd do Ino wro cła wia. Zda -
niem związ kow ców, w mą tew -
skim i ja ni kow skim za kła dzie
suk ce syw nie pro wa dzo na jest
re struk tu ry za cja po le ga ją ca
przede wszyst kim na re duk cji
za trud nie nia, ogra ni cze niu wy -
na gro dzeń i ich po chod nych oraz
wy prze da ży ma jąt ku za kła do we -
go.

Lu dzi się zwal nia, a my nie na -
dą ża my z pro du ko wa niem so dy.
Wy prze da je się ma ją tek, chce
się sprze dać Trans odę, a do dat -
ko wo Ciech in we stu je w fa bry ki
w Niem czech i Ru mu nii. Prze -
cież to nie ma eko no micz ne go
uza sad nie nia, mu si my przede
wszyst kim dbać o na sze ryn ki
– sko men to wał Ja ro sław Do -
mbek, prze wod ni czą cy Związ ku

Za wo do we go Pra cow ni ków Pro -
duk cji w So dzie Pol skiej.

Efek tów pi kie ty na ra zie nie
wi dać, ale w spra wie Cie chu
głos za bie ra co raz wię cej osób.
W mi nio nym ty go dniu in ter pe -
la cję w Sej mie w spra wie dzia -
łań za rzą du fir my zło ży ła An -
na Bań kow ska z SLD. Par la -
men ta rzyst ka py ta mi ni stra
skar bu o po wo dy, dla któ rych
Ciech ma za miar sprze dać
Trans odę – sta bil ne i ren tow ne
przed się bior stwo, na ja kich wa -
run kach ma być prze pro wa dzo -
na ta trans ak cja, czy są pla ny
sprze da ży tej spół ki cze sko -ho -
len der skie mu kon sor cjum oraz
ja ka jest wi zja Skar bu Pań stwa

do ty czą ca utrzy ma nia i roz sze -
rze nia pro duk cji so dy w za kła -
dach w Ino wro cła wiu i Ja ni ko -
wie. Po słan ka li czy też na od po -
wiedź, dla cze go Ciech in we stu -
je w za kła dy pro duk cyj ne w in -
nych kra jach, a nie roz po czy -
na obie ca nej roz bu do wy za kła -
dów so do wych w stre fie eko no -
micz nej w Ino wro cła wiu.

Wcze śniej – dość moc ne
w sło wach – pi smo w tej spra wie
prze słał do mi ni stra skar bu pre -
zy dent Ino wro cła wia Ry szard
Brej za. Od po wie dzi mi ni stra
na ra zie nie ma. 

MACIEJ PIĄTEK

ŹRÓDŁO: EXTRA KURIER

INOWROCŁAWSKI

Pod czas prac nad no we li za -
cją usta wy o szkol nic twie
wyż szym PiS zło ży po praw kę
zno szą cą obo wią zek opła ty
za dru gi kie ru nek stu diów
– za po wie dzie li w śro dę po -
sło wie tej par tii. Ich zda niem
obo wią zu ją ce od 2011 r. roz -
wią za nie jest nie kon sty tu cyj -
ne i nie ra cjo nal ne. 

Opła tę za pod ję ty przez stu -
den ta dru gi kie ru nek stu diów
wpro wa dzi ły re for my szkol nic twa
wyż sze go z paź dzier ni ka 2011 ro -
ku. Obec nie z opła ty tej zwol nio -
nych jest je dy nie 10 proc. naj lep -
szych stu den tów na każ dym kie -
run ku stu diów. Wpraw dzie każ dy
mo że za dar mo roz po cząć stu dia
na dru gim kie run ku, jed nak
po każ dym ro ku je go wy ni ki w na -
uce są oce nia ne. Do pie ro uzy ska -
nie od po wied nich wy ni ków
na każ dym ro ku w ra mach dru -
gie go kie run ku zwal nia z opła ty
za da ny rok lub rok ko lej ny.

„To jest roz wią za nie ab so lut -
nie pry mi tyw ne, nie kon sty tu cyj -

ne nie ra cjo nal ne i ude rza ją ce
w tych stu den tów, któ rzy wy ka zu -
ją się naj więk szą am bi cją. Jest to
tak że roz wią za nie sprzecz ne
z no wo cze śnie poj mo wa ną edu -
ka cją, bo pra co daw cy szu ka ją
ab sol wen tów o bo ga tym wy -
kształ ce niu i stu dia na dwóch
kie run kach po win ny być stan dar -
dem, a nie wy jąt kiem. Ten pry mi -
tyw ny in stru ment za sto so wa ny
przez Plat for mę Oby wa tel ską
jest wy mie rzo ny w ja kość wy -
kształ ce nia mło de go po ko le nia”
– oce nił w śro dę pod czas kon fe -
ren cji pra so wej po seł PiS Ka zi -
mierz Ujaz dow ski.

Za po wie dział, że w czwar tek
pod czas po sie dze nia sej mo wej
pod ko mi sji sta łej ds. na uki
i szkol nic twa wyż sze go, któ ra
bę dzie pra co wa ła nad rzą do -
wym pro jek tem no we li za cji
usta wy o szkol nic twie wyż szym,
PiS zło ży po praw kę zno szą cą
obo wią zek opła ty za stu dia
na dru gim kie run ku. „Chce my
przy wró cić tym sa mym roz wią -
za nie ra cjo nal ne, od po wia da ją -
ce stan dar dom współ cze snej

edu ka cji. Ape lu je my do wszyst -
kich grup po li tycz nych w par la -
men cie o po par cie tej po praw ki”
– po wie dział Ujaz dow ski. „Ma -
my na dzie ję, że ta po praw ka
przej dzie w Sej mie i że znaj dzie
się dla niej więk szość” – do dał
po seł PiS Mar cin Ma sta le rek.

Ujaz dow ski przy po mniał, że
po nad dwa la ta te mu PiS zło żył
wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go o zba da nie zgod no ści
z kon sty tu cją prze pi sów usta wy
o szkol nic twie wyż szym do ty czą -
cym od płat no ści za dru gi kie ru -
nek stu diów. „Je stem bar dzo

zdzi wio ny, że spra wa, któ ra wy -
ma ga przy go to wa nia kil ku dnio -
we go nie jest roz pa try wa -
na od 25 mie się cy. Nie wiem
dla cze go, bo nie jest skom pli ko -
wa na pod wzglę dem kon sty tu -
cyj nym. Nie mo że my da lej cze -
kać na orze cze nie Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go, mu si my dzia -
łać w par la men cie” – po wie dział
Ujaz dow ski.

Od po cząt ku ro ku o znie sie nie
od płat no ści za dru gi kie ru nek
ape lu ją śro do wi ska fi lo zo fów, fi -
lo lo gów kla sycz nych, ba da czy
sta ro żyt no ści i kul tu ro znaw ców.
W li stach skie ro wa nych do Mi ni -
ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go uza sad nia li, że opła ty
te znie chę ca ją do stu dio wa nia fi -
lo zo fii i in nych kie run ków hu ma -
ni stycz nych.

W od po wie dzi na ich uwa gi
mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż -
sze go prof. Le na Ko lar ska -Bo -
biń ska mó wi ła PAP, że za mó wi -
ła już w mi ni ster stwie prze pro -
wa dze nie od po wied nich ana liz
do ty czą cych skut ków wpro wa -
dze nia tych opłat. „Chcia ła bym
prze pro wa dzić roz mo wy w opar -
ciu o ana li zy i fak ty: wie dząc, kto
wy bie ra dru gi kie ru nek stu diów;
ile osób wy bie rze dru gi kie ru nek
stu diów, je śli roz sze rzy się
do nich bez płat ny do stęp; 

DOKOŃCZENIE NA STR. 12

FOT. STOCK. XCHNG / ANN- KATHRIN REHSE

FOT. STOCK. XCHNG / CHAR LE DA

Uratował
życie

desperata

FOT. STOCK. XCHNG / AN DY NAY LOR

PiS będzie zabiegał o zniesienie
opłat za drugi kierunek studiów
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ja kie to by mia ło kon se kwen -
cje dla do brych i słab szych uczel -
ni” – po wie dzia ła wów czas mi ni -
ster na uki.

Przy zna ła, że w ostat nich la -
tach by ło bar dzo du żo róż nych
zmian i re gu la cji. „Chcia ła bym
te raz spo koj nie do ko nać oce ny
wpro wa dzo nych zmian le gi sla -
cyj nych i prze ko nać się, czy przy -
no szą ocze ki wa ne skut ki” – za -
zna czy ła.

Po seł PiS Wło dzi mierz Ber -
nac ki wy ja śnił, że oprócz po -
praw ki do ty czą cej znie sie nia
od płat no ści za dru gi kie ru nek
stu diów PiS przed sta wi też in -
ne po praw ki do ty czą ce usta -
wy o szkol nic twie wyż szym.
„Jest wie le punk tów, o któ re
bę dzie my się upo mi nać” – za -
po wie dział Wło dzi mierz Ber -
nac ki. Jed nym z nich bę dzie
np. nie do pusz cze nie do zli -
kwi do wa nia moż li wo ści za -
wie ra nia po nadza kła do wych
ukła dów zbio ro wych na uczel -
niach.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

WTOREK, 25 lutego 2014Polska12
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Wi tam,
Je stem w cią ży i prze pra co wa łam

w Ho lan dii 1 rok i 6 mie się cy. Mo ja
obec na fir ma, w któ rej pra cu ję, nie ma
dla mnie pra cy. Chcia ła bym sko rzy stać
z za sił ku dla bez ro bot nych w Ho lan dii,
tyl ko nie wiem czy nie prze szka dza to, że
w mo jej umo wie o pra cę mam wpi sa ne,
że pra co daw ca za pew nia mi tyl ko 20 go -
dzin, ale w rze czy wi sto ści pra co wa łam
od 38 do 48 go dzin ty go dnio wo – mo gę
wy ka zać się so la ri sa mi.

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 Pa ni sy tu acji nie ste ty bę dzie nie -
zmier nie cięż ko zdo być za si łek dla bez -
ro bot nych, po nie waż urząd z za ło że nia
nie przy zna je te go świad cze nia dla ko -
biet cię żar nych. Nie mniej jed nak mo że
sta rać się Pa ni o za si łek ma cie rzyń ski.

Wi tam,
Mam py ta nie: zło ży łem w ze szłym ro -

ku w ma ju ja ro grapf za 2012 r. Zwrot do -
sta łem po 4 mie sią cach, jed no cze śnie
sta ra łem się o Zorg to eslag w tym sa -
mym cza sie – po in for mo wa no mnie, że
do koń ca ro ku ze szłe go do sta nę pie nią -
dze, bo mi się na le żą. W tym pro blem, że
ma my już no wy rok, a ja do tej po ry nie
do sta łem pie nię dzy, czy to moż li we?
Po pro stu py tam się Pań stwa, bo już nie
ufam tam tej fir mi, a te raz na wet na ma -
ile nie od pi su ją. 

Bar dzo pro szę o od po wiedz.
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:

Do da tek do ubez pie cze nia
za rok 2012 oso by, któ re wnio sko wa ły
o nie go póź niej, bę dzie wy pła ca ny do -
pie ro z de cy zją koń co wą. Ozna cza to, że
do pó ki nie zo sta nie ona wy sta wio -
na przez Urząd, to nie ste ty prze le wu nie
bę dzie. Trze ba uzbro ić się w cier pli wość.
Nie mniej jed nak, je śli chce mieć Pan
pew ność co się dzie je ze spra wą, za -
wsze mo że Pan wy ko nać te le fon
do urzę du z ta kim za py ta niem. 

Wi tam,
W mar cu 2013 ro ku zło ży łam do ku -

men ty na zwrot do fi nan so wa nia
za 2012 rok. Do sta łam do ku ment, wy -
peł ni łam i ode sła łam na po wrót do Urzę -
du. Rze ko mo mia ło być wy pła co ne do fi -
nan so wa nie pod ko niec grud nia 2013 /
po czą tek stycz nia 2014 ro ku. Księ go wą,
któ ra dzwo ni ła w mo jej spra wie, po in for -
mo wa no, że de cy zja jest, je stem w ich
sys te mie i po da no kwo tę do zwro tu. Jed -
nak że do obec nej chwi li nie otrzy ma łam
ani de cy zji ani też żad nych pie nię dzy. Co
się dzie je że tak to dłu go trwa? Za 2013
rok otrzy mu ję co mie sięcz ny zwrot
i za rok 2014 de cy zja prze szła au to ma -
tycz nie i też do sta ję do fi nan so wa nie co
mie siąc. Nad mie niam, że pła cę ubez -
pie cze nie sa ma za war te z fir mą ubez -
pie cze nio wą. Co mo gę zro bić w ta kiej sy -
tu acji?

Pro szę bar dzo o po moc jak mam po -
stą pić i do ko go się udać, że by wy ja śnić
za ist nia łą sy tu ację.

Z po wa ża niem

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

Od po wiedź:

Nie ste ty urząd ma bar dzo du że opóź -
nie nia, je śli cho dzi o do da tek do ubez -
pie cze nia za rok 2012. Wpierw fak tycz -
nie miał wy sta wić de cy zje do koń ca ro -
ku, nie mniej jed nak prze dłu żył ter min
na bli żej nie do okre ślo ny. Za tem nie ste -
ty trze ba cze kać i uzbro ić się w cier pli -
wość. Wy pła ta na Pa ni kon to po win -
na się po ja wić, nie mniej jed nak nikt nie
jest w sta nie stwier dzić kie dy – jest to
wy nik za to ru w Urzę dzie Skar bo wym.

Wi tam,
Mam ta kie py ta nie do re dak cji do ty -

czą ce edu ka cji w Ho lan dii. Po nie waż
wraz z przy jaz dem tu w tym ro ku by łem
zmu szo ny zo sta wić ostat ni rok szko ły

za wo do wej i te raz chciał bym kon ty nu -
ować na ukę (pew nie nie da ra dy kon ty -
nu ować tej szko ły z Pol sce). Ale czy ta -
łem o „be ro eps be ge le iden de le er weg”
– czy ja do ta kiej szko ły mo gę iść ma -
jąc 19 lat z wy kształ ce niem gim na zjal -
nym? Je że li nie, to czy mo gę za pi sać
się do ja kieś szko ły? Jak tak, to do ja -
kiej? Czy do ta kiej szko ły jest wy ma ga -
ny ję zyk ho len der ski? Uczęsz czam
na kurs ję zy ko wy, ale to na ra zie za ma -
ło. I czy ist nie je ta ka szko ła, że ucząc
się i pra cu jąc do sta je się za to wy na -
gro dze nie? Z gó ry dzię ku je za udzie le -
nie mi ja kich kol wiek in for ma cji, po nie -
waż chcę się da lej edu ko wać i mieć
na przy szłość ja kiś fach w rę ku. 

Po zdra wiam ca łą Re dak cję i Czy tel ni -
ków Goń ca Pol skie go. nl!

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

Od po wiedź:

Be ro eps be ge le iden de le er weg jest to
for ma edu ka cji, któ ra jest moż li wa po po -
zio mie szko ły śred niej. Pan, koń cząc gim -
na zjum, ma wy kształ ce nie pod sta wo we,
tak więc do ta kiej szko ły nie mo że się
Pan za pi sać. Mo że się Pan za pi sać
do szko ły śred niej i wte dy do po wyż szej
do pie ro. Ist nie je wie le szkół łą czą cych na -
ukę z prak ty ką za wo du, nie mniej jed nak
mu si Pan sa mo dziel nie po szu kać, któ re
z nich ofe ru ją płat ne prak ty ki czy na uki
za wo du. Zna jo mość ho len der skie go bę -
dzie jed nak z pew no ścią wy ma ga na. 

Wi tam,
Po dej mu ję pra cę w Ho lan dii za po -

śred nic twem biu ra pra cy. Na umo wie
mam 40 go dzin ty go dnio wo. Pro blem
jed nak po le ga na tym, iż je stem za mel -
do wa na w Niem czech. Co w ta kiej sy tu -
acji??? Czy mo gę sta rać się o ja kie kol -
wiek do pła ty. 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 nie. Bę dąc za mel do wa -
na na te re nie Nie miec tra ci Pa ni pra wo
do ho len der skich świad czeń so cjal nych.

Dzień do bry,
Zwra cam się do Pań stwa o po moc

w imie niu mo je go ta ty. Pra co wał w Ho -
lan dii od 26.06.2012 do 09.05.2013
ro ku. Pro sił pra co daw cę o wy pła ce nie
do dat ku wa ka cyj ne go, jed nak pra co -
daw ca od mó wił wy pła ce nia go, uza -
sad nia jąc, że mój ta ta nie prze pra co -
wał jed ne go ro ku i z te go po wo du ta ki
do da tek nie na le ży się. Pró bo wa li śmy
za się gnąć in for ma cji u Pa ni zaj mu ją -
cej się spra wa mi urzę do wy mi w Ho -
lan dii, nie ste ty spo tka li śmy się z od -
mo wą po ra dy. Czy w pań stwa opi nii
mój ta ta ma pra wo do ubie ga nia się
o ten do da tek? 

Bar dzo pro szę o od po wiedź.

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

Od po wiedź:

Z te go co Pa ni przed sta wi ła Pa ni ta to
pra co wał w for mie od de le go wa nia. Mu -
si on spraw dzić, ja kie za pi sy do ty czą ce
wa ka cyj ne go są na je go umo wie o pra -
cę. Tam wszyst ko jest z pew no ścią na pi -
sa ne.

Wi tam,
Co to jest trans fer za sił ku i czy jest on

prze le wa ny na kon to? Czy je śli bę dąc
na za sił ku zja dę do Pol ski nie zgła sza jąc
te go, to czy Ho lan dia mo że mnie skon -
tro lo wać i czy są za to ja kieś ka ry?

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:

Trans fer za sił ku jest to uzy ska nie spe -
cjal ne go po zwo le nia na wy jazd po -
za Ho lan dię (np. do Pol ski). W mo men -
cie, gdy uzy ska się ta ko wą zgo dę, za si -
łek jest na dal prze le wa ny na kon to ho -
len der skie. W mo men cie, gdy Pa ni wy -
je dzie do Pol ski bez ta kie go po zwo le -
nia, Pa ni za si łek dla bez ro bot nych mo -
że zo stać za trzy ma ny i cza sa mi na wet
urzę dy na kła da ją ka rę z te go ty tu łu.

Wi tam,
Na tra fi łem na ta ki ar ty kuł http://go -

niec pol ski.nl/do da tek -urlo po wy/. I mam
py ta nie. Mam za miar ze rwać umo wę
z obec nym pra co daw cą, naj le piej za po -
ro zu mie niem stron. Agen cja pra cy jest
uczci wa i nie mam żad nych pro ble mów.
Umo wa trwa do koń ca wrze śnia, a ja
chcę za koń czyć pra cę na ko niec lu te go.
Czy w ta kim przy pad ku pie nią dze wa ka -
cyj ne (do da tek urlo po wy za bra łem) mi
prze pad ną czy zo sta ną mi wy pła co ne?
Do dam, że mo ja agen cja wy pła ca je raz
w ro ku w czerw cu. Jak mo gę się ubie gać
o te pie nią dze? Bo szko da je stra cić. Je -

śli mo że cie od po wie dzieć na mo je py ta -
nie, to bę dę bar dzo rad.

Ser decz nie 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:

Wa ka cyj ne zo sta ną Pa nu wy pła co ne
wraz z ostat nią wy pła tą w ilo ści ade -
kwat nej do prze pra co wa nych Pa -
na mie się cy w trak cie da ne go ro ku.

Wi tam,
Miesz kam w ho te lu agen cji pra cy

tym cza so wej w któ rej też pra cu ję. Ho tel
jest sto sun ko wo sta ry, więc luk su sów
nie moż na się spo dzie wać po po ko jach
dwu, a na wet trzy oso bo wych. Agen cja
za łóż ko po bie ra opła tę w wy so ko ści
oko ło 270 eu ro mie sięcz nie. Pew ne go
dnia wy sze dłem z za py ta niem (ust nym)
czy jest moż li wość w przy szło ści zre zy -
gno wa nia z miesz ka nia w ho te lu i zna le -
zie nia cze goś na wła sną rę kę. Sym pa -
tycz na Pa ni od po wie dzia ła, że ta kie po -
su nię cie mo że być bar dzo kło po tli we dla
mnie i mo że skoń czyć się na wet utra tą
pra cy. Oczy wi ście mo gę się wy pro wa -
dzić, ale opła ta da lej bę dzie po bie ra na,
na wet jak wy jeż dżam na urlop 2-3 ty go -
dnio wy, to agen cja po bie ra peł ną kwo tę.
Jak to wy glą da od stro ny praw nej? Czy
agen cja mo że so bie po zwo lić na ta kie
za ka zy/na ka zy?

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 nie mo że, nie mniej jed -
nak mo gła ona umie ścić ta ko we za pi sy
na Pa na umo wie o pra cę, dzię ki cze mu
mo że te go od Pa na wy ma gać. Pa -
na pod pis pod umo wą sta no wi wte dy
na to zgo dę. Pro szę prze stu dio wać swo -
ją umo wę o pra cę. 

Wi tam,
Wam py ta nie: czy w do ku men tach

do zwro tu po dat ku z Ho lan dii mo że być
wła ści ciel kon ta in ny, a ja je stem tyl ko
peł no moc ni kiem te go ra chun ku. Czy to
jest do bre, bo w ubie głym ro ku tak zro bi -
łem i by ło ok, a te raz po dob no mu szę
mieć kon to imien ne na sie bie, nie mo że
być na ko goś, gdyż po dob no ta kie są wy -
mo gi.

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

Od po wiedź:

Od te go ro ku zwrot po dat ku mo że
zo stać prze la ny tyl ko na kon to oso by,
któ ra jest po sia da czem da ne go ra -
chun ku lub współ wła ści cie lem. Je śli
jest Pan peł no moc ni kiem do da ne go
kon ta, nie ste ty zle ce nie ta kie go prze -
le wu zo sta nie od rzu co ne 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

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 Zi ma. Dwa je le nie sto ją
na pa śni ku i żu ją ospa le sia no
na ło żo ne tu przez ga jo we go.
W pew nej chwi li je den z je le ni
mó wi: 

– Chciał bym, że by już by ła
wio sna. 

– Tak ci mróz do skwie ra? 
– Nie, tyl ko już mi obrzy dło to

sto łów ko we je dze nie!

l Wy so ko w po wie trzu spo -
ty ka ją się dwa płat ki śnie gu.
Pierw szy py ta: 

– Gdzie le cisz? 
– Le cę w Ta try, na skocz nię

nar ciar ską. 
– A ja na au to stra dę, zro bię ja -

kiś ka ram bol sa mo cho do wy!

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 Ewa w ra ju nie usłu cha ła
za ka zu Stwór cy i za na mo wą
wę ża ze rwa ła jabł ko z drze -
wa. Za ten czyn zo sta ła wraz
z Ada mem wy rzu co na za bra -
mę ra ju. Na od chod ne Ewa
usły sza ła głos z gó ry:

– Za ten czyn za pła cisz krwią!
Po kil ku dniach Ewa na tknę ła

się na te go sa me go wę ża, któ ry
ją na mó wił do ze rwa nia jabł ka
i mó wi:

– Przez Cie bie te raz bę dę mu -
sia ła pła cić krwią!

– Oj, nie ma rudź! – mó wi wąż.
– Wy ne go cjo wa łem Ci to w do -
god nych mie sięcz nych ra tach.

l Bóg mó wi do Ada ma:
– Adam daj że bro!
– Nie dam!
– No Adam da aaj!!!
– Nie dam!
– No pro szę Adam daj!!
– Nie dam, mam ja kieś złe

prze czu cie.

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 Wie czór wi gi lij ny. Ca ła
ro dzi na go to wa, stół za sta -
wio ny, cze ka ją tyl ko na pierw -
szą gwiazd kę. Oczy wi ście
przy sto le jed no do dat ko we,
pu ste miej sce. Na gle pu ka nie
do drzwi.

– Kto tam?
– Stru dzo ny wę dro wiec, czy

jest dla mnie miej sce?
– Jest.
– A mo gę sko rzy stać?
– Nie.
– Ale dla cze go?!
– Bo tra dy cyj nie mu si być pu -

ste!

l Zi mo we po po łu dnie.
Pięk na da ma wy cho dzi
na spa cer w fu trze i spo ty ka
na uli cy człon ków eko lo gicz -
nej or ga ni za cji Gre en pe ace. 

– Jak pa ni nie wstyd no sić fu -
tro zdar te z ży wych no rek? 

– To nie nor ki, to po lie stry. 
– A czy pa ni wie, ile po lie strów

mu sia ło od dać ży cie, że by pa ni
mia ła fu tro?!

l Wo kół wie lo ry bi cy pły wa
wie lo ryb i na rze ka:

– Dzie siąt ki or ga ni za cji eko -
lo gicz nych, set ki ak ty wi stów,
ty sią ce po li ty ków i na ukow ców,
dzie siąt ki ty się cy lu dzi na ma -
ni fe sta cjach, rzą dy w ty lu kra -
jach ro bią wszyst ko, by za cho -
wać nasz ga tu nek, a cie bie bo -
li gło wa...

l Na ław ce w par ku sie dzą
dwaj eme ry ci:

– Po patrz, ja ka ta dzi siej sza
mło dzież ma cięż ko w tym kry zy -
sie! Jed ne go pa pie ro sa na pię ciu
mu szą pa lić...

– No, ale dziel ne chło pa ki! Mi -
mo wszyst ko się chci chra ją
na ca łe go!

l Sta ra wdo wa i wdo wiec
spo ty ka ją się od pię ciu lat. Fa -
cet w koń cu zde cy do wał się
jej oświad czyć. Szyb ko od po -
wie dzia ła: „Tak”. Na stęp ne go
ran ka fa cet się bu dzi, ale nie
pa mię ta, co od po wie dzia ła!
Za sta na wia się:

– By ła uszczę śli wio na? Chy ba
tak. Nie. Wy śmia ła mnie.

Po go dzi nie da rem nych prób
przy po mnie nia so bie, jak to by ło,
dzwo ni do niej. Za wsty dzo ny przy -
zna je, że nie pa mię ta jej od po wie -
dzi na pro po zy cję mał żeń stwa.

– Och – od po wie dzia ła – Tak
się cie szę, że dzwo nisz. Pa mię -
ta łam, że po wie dzia łam „tak”,
ale za po mnia łam ko mu...

l Star szy pan stwier dził ze
je go żo na sła bo sły szy i po -
sta no wił pójść skon sul to wać
się z le ka rzem, co mo że na to
po ra dzić.

Le karz stwier dził:
– Aby móc coś po ra dzić mu -

szę wie dzieć jak bar dzo jest to
za awan so wa ne. Niech pan to
zba da w na stę pu ją cy spo sób,
naj pierw za da py ta nie z od le gło -
ści 10 me trów, jak nie usły szy to
z 8 itd. i wte dy mi pan po wie
przy ja kiej od le gło ści pa na usły -
sza ła.

Tak więc wie czo rem żo na ro bi
w kuch ni ko la cje, a fa cet w po -
ko ju czy ta ga ze tę i stwier dza:

– W su mie tu taj je stem aku -
rat 10 me trów od niej, zo ba czy -
my czy mnie usły szy.

– Ko cha nie! – wo ła – Co jest
dziś na ko la cje?

Bez od po wie dzi. Zmniej szył
dy stans do 8 me trów, wciąż żad -
nej od po wie dzi. Zmniej sza
do 6, 4, 2, aż w koń cu pod cho dzi
sta je tuz obok niej i py ta:

– Ko cha nie, co dziś na ko la -
cje?

– Kur czak! Pięć ra zy Ci po wta -
rzam!!!

l Dwie bab cie oglą da ją wal kę
bok ser ską w tv. Po se rii cio sów je -
den z za wod ni ków pa da na de ski. Sę -
dzia za czy na li czyć, tłum sza le je!
Wsta nie?! Nie wsta nie?! Wsta nie?!
Nie wsta nie?!

– Nie wsta nie – ko men tu je jed -
na z babć – znam cha ma z tram wa ju.

l Sie dzi fa cet w re stau ra cji, zjadł
już po si łek, ka wę po pi ja. I za czy -
na się do sie bie pod śmie wy wać. Naj -
pierw ci cho, ale od cza su do cza su
gło śniej. A po nie waż sie dział sam za -
czął zwra cać na sie bie uwa gę in nych
kon su men tów. 

Zwłasz cza, jak gło śno cza sa mi mó -
wił: – „nie. Ten nie”. I zno wu się śmiał. 

W koń cu je den go ściu nie wy trzy -
mał i za in try go wa ny ta kim za cho wa -
niem, pod cho dzi do fa cia i py ta go: 

– Pa nie, z cze go się pan tak śmie -
jesz? 

– A bo opo wia dam so bie ka wa ły
– fa cio wy ja śnia. 

Go ścio wi coś nie pa so wa ło i da lej
do py tu je: 

– No do brze, ale co zna czy jak pan
mó wi: „nie. Ten nie”? 

– To wte dy, wie pan, jak mi się przy -
po mni dow cip, któ ry już znam – usły -
szał.

l Do brze ubra ny biz nes men idzie
uli cą i ma ły, uma za ny sa dzą chło piec
py ta go z re spek tem:

– Pro szę pa na, mo że mi pan po -
wie dzieć, któ ra jest go dzi na?

Kor pu lent ny fa cet za trzy mał się,
ostroż nie roz piął płaszcz i ma ry nar kę,
wy cią gnął ze ga rek z kie sze ni ka mi zel -
ki, spoj rzał na nie go i po wie dział:

– Za pięt na ście trze cia, mło dy czło -
wie ku.

– Dzię ku ję – po wie dział chło piec
– Do kład nie o trze ciej mo żesz mnie
po ca ło wać w ty łek!

Po tych sło wach ma lec za czął ucie -
kać, a wzbu rzo ny biz nes men ze łza mi
zło ści za czął go go nić. Nie po biegł da -
le ko, kie dy za trzy mał go kum pel.

– Cze mu tak bie gasz w two im wie -
ku? – py ta kum pel.

Za dy sza ny biz nes men rzu ca w fu rii:
– Ten ba chor spy tał mnie, któ ra

jest go dzi na, a kie dy mu po wie dzia -
łem, że jest za pięt na ście trze cia, po -
wie dział mi, że do kład nie o trze ciej
mo gę po ca ło wać go w ty łek!

– No to po co się śpie szysz? – mó -
wi kum pel – Masz ca łe dzie sięć mi -
nut.
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

wa ne go po ety, kom po zy to ra i ani ma to ra kul tu ry lu do wej. Wro dzo -
na mi łość do przy ro dy i po trze ba ob co wa nia z na tu rą ni gdy nie
prze szka dza ły mu w dzia łal no ści or ga ni za tor skiej. Re gu lar nie
aran żo wał Ogól no pol skie Spo tka nia Po etów i Ar ty stów, świą tecz -
ne ko lę do wa nia i roz ma ite wy da rze nia kul tu ral ne. Za ło żył Lu do wy
Ze spół Ka me ral ny „Mi nia tur ki”, z któ rym kon cer to wał w wie lu kra -
jach Eu ro py, gru pę te atral ną „Świt”, te atr jed ne go ak to ra, prze wo -
dził też in nym po dob nym przed się wzię ciom. Je go dzia łal ność spo -
ty ka ła się z uzna niem – jest m.in. ka wa le rem Brą zo we go Krzy ża
Za słu gi oraz zo stał od zna czo ny Me da lem im. dr Jor da na.

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!

An ty fo na
Wiecz no ścią ist nie nia...
Bóg nie odmien nie
ca ły wszech świat
od mie nia
w ła sce Bo że go Na ro dze nia
Ave Ma ria
Mat ko Od ku pie nia!!!

Me men to
trze ba po li czyć
tę ludz ką nie do lę
gdy los za gła dy cho dził
z na mi po lem
kie dy przed nó wek w dom
nasz
gło dem wcho dził
by li śmy wów czas sil ni
cią gle mło dzi
trze ba po li czyć chwi le
mrocz nej no cy
po znać cze lu ście
z któ rych ogień bu cha
usły szeć roz pacz
wo ła nie po mo cy
po znać prze wrot ność woj ny
za wie ru chy
trze ba wy dzier żyć gro zie
za wzię to ści
znieść cios znie wa gi
i grad kul rzę si sty
tu pró ba wia ry
pro bie żem przy szło ści
by ła dla wier nych
W TWYM KO ŚCIE LE
CHRY STE
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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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