
Oczy wi ście, roz li cze nie
do jaz dów do pra cy jest
moż li we w roz li cze niu
rocz nym, ale nie dla
wszyst kich. Ja kie wa -
run ki na le ży speł nić?
Ist nie ją trzy wa run ki,
któ re trze ba speł nić
jed no cze śnie:

1. do jazd do pra cy w jed -
na stro nę jest dłuż szy niż 10 km
i od by wa się trans por tem pu -
blicz nym,

2. do jeż dżasz mi ni mum je den
dzień w ty go dniu, a w ro ku by ło
tych dni mi ni mum czter dzie ści
oraz do dat ko wo każ da po dróż
tam i z po wro tem od by wa się
w cią gu 24 go dzin,

3. masz po twier dze nie prze -
jaz dów, np. de kla ra cję prze woź -
ni ka (open ba arve rvo erver kla -
ring of re isver kla ring), na któ rej
wid nie je, że to TY jeź dzi łeś, mo -
gą to też być imien ne bi le ty
– wte dy de kla ra cje prze woź ni -
ków nie są po trzeb ne.

Ile moż na od li czyć? 

Kwo ty od li czeń w za leż no ści
od od le gło ści do jaz du w jed ną
stro nę i ilo ści dni po dró ży w ty go -
dniu przed sta wia ta be la 1
(Tab. 1). Mak sy mal ne od li cze nie
wy no si 2036 eu ro.

A co je śli pra co daw ca do pła -
ca, re fun du je kosz ty do jaz du?

Je śli pra co daw ca do pła ca
do do jaz du, to na le ży kwo tę te go
wspar cia wpi sać w roz li cze niu. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Porządki w dziale
wypłat

Kraków najlepszy
turystycznie

Ukradziona tożsamość
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W NUMERZE

Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych
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Czy rozliczenie dojazdów do pracy
jest możliwe w rozliczeniu rocznym?

FOT. STOCK. XCHNG / RAA_SZ
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3Artykuł sponsorowany

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

Oczy wi ście je śli re fun du je on
do jazd w ca ło ści, to od li cze nie
od do cho du nie bę dzie mia ło
miej sca, ale je śli re fun du je tyl ko

w czę ści, to moż na do ko nać ta -
kie go od li cze nia.

Kie dy nie jest moż li we od li -
cze nie kosz tów do jaz du
do pra cy?

Od li cze nie do jaz dów do pra cy
nie na le ży się je śli:

– do jeż dża my wła snym sa -
mo cho dem,

– do jeż dża my ro we rem,
– do jeż dża my sa mo cho dem

służ bo wym.
(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 11 marca 2014Praca i życie w Holandii4

l Trans port – ofe ru ję: GWA -
RAN CJA TA NIE GO I PEW NE GO
WY JAZ DU. WY JAZ DY: do Ho lan -
dii: czwart ki i nie dzie le, do Pol -
ski: w piąt ki i po nie dział ki. Ofe ru -
je my sta łe wy jaz dy 5oso bo wy mi
mi ni va na mi (NIE 9oso bo wy BUS)
na tra sie POL SKA - HO LAN DIA
w ce nie od 55 € (np. Po znań
(mia sto) za oso bę oraz trans port
pa czek od 25 €. Za ma wia jąc
u nas masz pew ność wy jaz du!
Za bie ra my max 5 osób (mi ni va -
ny oso bo we - ford ga la xy), co
skra ca czas po dró ży do mi ni -
mum. Do dat ko wo ukła da my tra -
sy pod klien tów, co ozna cza, że

nie bę dziesz zmu szo ny jeź dzić
go dzi na mi po Pol sce jak w bu -
sach 9oso bo wych. Do dat ko wo
NIE za bie ra my klien tów
z/do NIE MIEC! (ewen tu al nie tyl -
ko po tra sie!). To gwa ran tu je
o wie le krót szą po dróż! 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. +48 533 993 059,
+31 687 433 074, https://www.
fa ce bo ok. com/prze wo zy bu ster
– na pisz do nas, od pi sze my
w prze cią gu 30 min w go dzi -
nach 8-24. ZA PRA SZA MY!

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. 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). 

OGŁOSZENIA DROBNE

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.

Reklama

Czy rozliczenie dojazdów do pracy
jest możliwe w rozliczeniu rocznym?

FOT. STOCK. XCHNG / PHILIP EASTMAN
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Przy po mi na my, że zgod nie
z no wy mi prze pi sa mi od
01.12.2013 ro ku ho len der -
ski urząd Be la sting dienst
bę dzie wy pła cał pie nią dze
tyl ko na kon to, któ re go po -
dat nik jest wła ści cie lem
bądź współ wła ści cie lem.

W związ ku z tym in for mu je -
my, iż mo gą Pań stwo otrzy mać
list z urzę du Be la sting dienst z in -
for ma cją, że na le ży do słać za -
świad cze nie ze swo je go ban ku
in for mu ją ce, że są Pań stwo wła -
ści cie la mi da ne go ra chun ku
ban ko we go, któ ry po da li ście
wcze śniej do wy płat pie nię dzy.
Po ni żej za łą cza my wzór ta kie go
li stu (wzór A). 

W pierw szej czę ści pi sma
urzęd nik po da je ja ki nu mer pi -

sma zo stał po da ny i pro si o ode -
sła nie:

1. ko pii te goż pi sma, któ re
wła śnie otrzy ma łeś z Be la sting -
dienst,

2. po twier dze nie z ban ku nie
star sze niż 2 mie sią ce z któ re go
wy ni ka, że je steś wła ści cie lem
te go kon ta oraz

3. ko pii do wo du toż sa mo ści.

Je śli te go nie zro bisz, mo że
się oka zać, że pie nią dze ze zwro -
tu z po dat ku w ogó le nie zo sta ną
wy pła co ne, do pó ty po wyż sze nie
zo sta nie speł nio ne.

Ko lej na zmia na do ty czy te go,
iż wszyst kie świad cze nia z urzę -
du skar bo we go bę dą wy pła ca ne
tyl ko na je den ra chu nek po dat -
ni ka. Czy li je śli wcze śniej zwrot
po dat ku był wy pła ca ny na je den
ra chu nek ban ko wy, a zorg to -
eslag na in ny ra chu nek ban ko -
wy, to urząd wy śle ko re spon den -

cję jak po ni żej (wzór B), w któ rej
po in for mu je, któ re go z tych ra -
chun ków bę dzie uży wał
do WSZYST KICH zwro tów.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

Porządki w dziale wypłat Belastingdienst

FOT. STOCK. XCHNG / V_HU JER

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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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/.

l SPA WACZ TIG. Na szym
klient spe cja li zu je się w pro jek -
to wa niu, bu do wie, do sta wie
i mon ta żu sys te mów / ru ro cią -
gów z ole jem hy drau licz nym,

azo tem, po wie trzem lub sma -
rem do róż nych ga łę zi prze my -
słu. Wy ma ga ne: do świad cze nie
w pra cy ja ko Spa wacz TIG (141)
mi ni mum, spa wa nie sta li nie -
rdzew nej, sta li czar nej i sta li du -
plex, ak tu al ny cer ty fi kat spa -
wal ni czy, zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go / nie miec kie go
na po zio mie po zwa la ją cych
na swo bod ną ko mu ni ka cję.
OFE RU JE MY: atrak cyj ne wa run -
ki pła co we, moż li wa pra ca
w cza sie więk szym niż 40 go -
dzin ty go dnio wo, czas trwa nia
pierw sze go pro jek tu 6-8 mie się -
cy. Pro si my o prze sła nie CV
wraz z klau zu lą o ochro nie da -
nych oso bo wych na ad res: pra -
ca@sba eu ro.pl w ty tu le ma ila:
SPA WACZ oraz do łą cze nie ak tu -
al nych ska nów cer ty fi ka tów i re -
fe ren cji.

l Mon ter ru ro cią gów. Na -
szym klient spe cja li zu je się
w pro jek to wa niu, bu do wie, do -
sta wie i mon ta żu sys te mów /
ru ro cią gów z ole jem hy drau licz -
nym, azo tem, po wie trzem lub
sma rem do róż nych ga łę zi prze -
my słu. Wy ma ga ne: do świad -
cze nie w pra cy ja ko Mon ter rur,
do świad cze nie w spa wa niu TIG,
umie jęt ność czy ta nia i pra cy
z ry sun kiem tech nicz nym i izo -
me trycz nym, do świad cze nie
w mon ta żu rur na sta wio nych
na dzia ła nie wy so kie go ci śnie -
nia, zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go / nie miec kie go na po zio -
mie po zwa la ją cych na swo bod -
ną ko mu ni ka cję. OFE RU JE MY:
atrak cyj ne wa run ki pła co we,
moż li wa pra ca w cza sie więk -
szym niż 40 go dzin ty go dnio wo,
czas trwa nia pierw sze go pro jek -
tu 6-8 mie się cy. Pro si my o prze -
sła nie CV wraz z klau zu lą
o ochro nie da nych oso bo wych
na ad res: pra ca@sba eu ro.pl
w ty tu le ma ila: MON TER oraz
do łą cze nie re fe ren cji.

l SPA WACZ MIG MAG.
OPIS STA NO WI SKA: Pra ca dla
Spa wa czy MIG MAG w za kła -
dzie, któ ry zaj mu je się pro duk -
cją rur, jak rów nież sys te mów
izo la cyj nych. WY MA GA NIA: Do -
świad cze nie w spa wa niu me to -
dą MIG/MAG we dług ry sun ku
tech nicz ne go, waż nie upraw nie -
nia, re fe ren cje, śred nia zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go lub
nie miec kie go, dys po zy cyj ność
na dłuż szy okres cza su. OFE RU -
JE MY: Trans port z Pol ski do Ho -
lan dii oraz z miej sca za kwa te ro -
wa nie do za kła du pra cy, atrak -
cyj ne wy na gro dze nie, za kwa te -
ro wa nie, ob słu gę ka dro wo -ad -
mi ni stra cyj ną. Pro si my o prze -
sła nie CV wraz z klau zu lą
o ochro nie da nych oso bo wych
na ad res: pra ca@sba eu ro.pl
w ty tu le ma ila: SPA WACZ oraz
do łą cze nie ak tu al nych ska nów
cer ty fi ka tów i re fe ren cji.

PRACA

Reklama



9Nasza Holandia
Reklama

GrubSon
wystąpi
w Hadze!

Ko lej ną gwiaz dą pol skiej
sce ny hip hop, któ ra od wie -
dzi Ho lan dię bę dzie Grub Son
– ar ty sta o nie spo ży tej ener -
gii sce nicz nej, zna ny z naj -
dłuż szych kon cer tów w Pol -
sce.

Ka rie ra Grub So na się ga jesz -
cze lat 90-tych, kie dy to roz krę -
cał im pre zy w ro dzin nym Ryb -
ni ku. Sa mo dziel nie zaj mo wał
się pro duk cją wła snej mu zy ki,
w 2003 wy dał al bum, N. O. C.
(No wi ny Osie dle Chra bo wa).
W 2007 wy stą pił go ścin nie
na pły cie Ko dex przy bo ku Ju -
nior Stres sa. Je go al bum Coś
wię cej niż mu zy ka z 2011 ro ku
roz cho dził się jak świe że bu -
łecz ki, w cią gu kil ku mie się cy
po krył się pla ty ną. W efek cie
ści słej współ pra cy z DJ -em BRK
w 2012 ro ku zo sta je wy da ny
ko lej ny al bum ar ty sty – Gru by
Brzuch. Pły ta by ła wów czas jed -
nym z naj le piej sprze da ją cych
się krąż ków.

Kon cer ty Grub so na to wiel kie,
ener ge tycz ne wi do wi ska -ma ra -
to ny, zwy kle trwa ją ce mi ni -
mum 2 go dzi ny. Na sce nie obok
Grub so na zo ba czy my DJ'a BRK
oraz Ja rec kie go

Im pre zę po pro wa dzą pol -
scy dj'e: Ra sma tal i Sha dow -
fa ce. Nie za brak nie jak zwy -
kle pol skich ekip sup por tu ją -
cych.

--

So bo ta 5 kwiet nia 2014
– godz. 20.00

DEN HA AG
MU SI CON
So est dijk se ka de 345
2574 AL Den Ha ag

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

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

Gro szek Su per markt: Zu ider -
par kla an 28, 2574HK Den Ha -
ag.

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

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

Wstęp dla osób peł no let nich. 
In fo kon cer to we: dmd@o2.pl

ŹRÓ DŁO: 

MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA 

KON CER TU

FOT. STOCK.
XCHNG /

CHRIS
CUMMINGS
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Jak wy ni ka z ana li zy da nych
zgro ma dzo nych na por ta lu
tu ry stycz nym Zoo ver, Kra ków
to naj lep sze eu ro pej skie
mia sto dla tu ry stów w 2014
ro ku. Kra ków otrzy mał naj -
wyż sze oce ny w kon kur sie
na naj lep sze tu ry stycz ne
mia sto w Eu ro pie – Zoo ver
Award for best Eu ro pe an ci ty
trip 2014. Z koń co wą oce -
ną 8.6 mia sto wy prze dzi ło in -

ne po pu lar ne miej sca tu ry -
stycz ne, ta kie jak Se wil la
w Hisz pa nii czy wło ska We -
ne cja.

Prze ana li zo wa no po -
nad 30.000 opi nii do ty czą cych
naj bar dziej po pu lar nych eu ro -
pej skich miast. W opi niach wy -
sta wio nych przez Użyt kow ni ków
Zoo ver, wzię to pod uwa gę na stę -
pu ją ce kry te ria: at mos fe ra, kul -
tu ra, ży cie noc ne, ja kość ho te li
oraz po pu lar ność mia sta.

Naj bar dziej spek ta ku lar ne są
opi nie 4 i 5 gwiazd ko wych ho te li
w Kra ko wie, któ re ze śred nią 8.7
zo sta ły oce nio ne,
ja ko naj lep sze ho -
te le miej -
s k i e .

M i a  s to
u z y  s k a  ł o
rów nież bar -
dzo wy so ką no tę 9.0
w ka te go rii kul tu ra.

We dług za stęp cy sze fa pol -
skiej am ba sa dy, dr Pio tra Per -
czyń skie go ta na gro da jest wiel -
kim za szczy tem i wy róż nie niem
dla mia sta: „To fan ta stycz -
na wia do mość dla Kra ko wa i dla
nas wszyst kich. My ślę, że dla
każ de go, kto był w tym pięk nym
mie ście, nie jest to wiel kim za -
sko cze niem i na gro da jest jak
naj bar dziej za słu żo na. Je ste śmy
bar dzo za do wo le ni, że w kon ku -
ren cji na naj lep sze eu ro pej skie
mia sto, na si go ście oce ni li Kra -
ków tak wy so ko.”

Przy stęp ne ce ny i przy jaź ni
miesz kań cy 

Użyt kow ni cy Zoo ver, od wie -
dza ją cy gród Kra ka po raz pierw -

szy są bar dzo czę sto po zy tyw nie
za sko cze ni ofer tą kul tu ral ną
mia sta, życz li wo ścią miesz kań -

ców i przy stęp ny mi ce na mi.
Je den z tu ry stów od -

wie dza ją cych Kra -
ków pi sze

na Zoo ver: „Dla tych, któ rzy chcą
od wie dzić cie ka we mia sto w Eu -
ro pie, zde cy do wa nie po le cam
Kra ków”. Rów nież po za cen trum
mia sta jest wie le do zo ba cze nia:
„War to wy brać się na obrze ża
mia sta i od wie dzić dziel ni cę ży -
dow ską Ka zi mierz, No wą Hu tę
czy punkt wi do ko wy na Kop cu
Ko ściusz ki”.

Se wil la i We ne cja w top 3

Se wil la i We ne cja zna la zły się
na dru gim i trze cim miej scu naj -

lep szych tu ry stycz nych miast Eu -
ro py. Użyt kow ni cy Zoo ver przy -
zna li obu mia stom śred nią oce -
nę 8.6. Se wil la i We ne cja tak że
zdo by ły wy so kie oce ny w za kre -
sie ofer ty kul tu ral nej. We dług
użyt kow ni ków Zoo ver at mos fe ra
w Se wil li jest naj lep sza, a w ka te -
go rii 4 i 5 gwiazd ko wych ho te li,
We ne cja zo sta ła oce nio na bar -
dzo wy so ko na 8.3 punk tów.

10 naj lep szych tu ry stycz nych
miast w Eu ro pie

Pod czas ob li cza nia punk ta cji
koń co wej oce nia no róż ne
aspek ty: at mos fe rę, kul tu rę, ży -
cie noc ne oraz ja kość ho te li. Bra -
no rów nież pod uwa gę po pu lar -
ność miast wśród tu ry stów.

Ser decz nie gra tu lu je my zwy -
cię stwa mia stu Kra ków!

ŹRÓ DŁO: KO MU NI KAT PRA SO WY 

PRZE SŁA NY PRZEZ POR TAL ZOO VER

W dro gę do Eu ro py wy ru szy ły
z Afry ki bo cia ny – po wie dział
PAP przy rod nik Ire ne usz Ka -
łu ga z Gru py Eko Lo gicz nej.
Tak że przy gniaz dach i pta -
sich bud kach lę go wych pa -
nu je co raz więk szy ruch. 

„Bo cia ny wy ru szy ły w dro gę.
Już 2 mar ca w Tur cji wi dzia no
sta do li czą ce mniej wię cej 120
osob ni ków. Są też in for ma cje
o bo cia nie z Nie miec z na daj ni -

kiem GPS, któ re go kil ka dni te -
mu zlo ka li zo wa no w Izra elu. Za -
pew ne nie był sam, le ciał w sta -
dzie” – mó wi Ire ne usz Ka łu ga.
W Pol sce pta ki te zja wia ją się
zwy kle po po ło wie mar ca, naj -
czę ściej 19-20 mar ca.

Przy odro bi nie szczę ścia bo -
cia ny moż na by ło za uwa żyć już
wcze śniej w róż nych miej scach
Pol ski. To pta ki zi mu ją ce, któ re
nie od le cia ły je sie nią. Pta ki ze
spóź nio nych lę gów i kon tu zjo wa -
ne, któ re ze wzglę du ‹ ‹ ‹

Bociany już
w drodze do Europy

FOT. STOCK. XCHNG 
/ TI BOR FA ZA KAS

FOT. STOCK. XCHNG /
JEROEN VAN DE SANDE

FOT. PRZESŁANE PRZEZ PORTAL ZOOVER

FOT. STOCK. XCHNG / MACIEK PELC

Kraków najlepszym
turystycznym miastem Europy!

FOT. STOCK. XCHNG /
STASYS EIDIEJUS
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‹ ‹ ‹ na sła bą kon dy cję, nie
by ły w sta nie pod jąć wę drów ki.

Aby bo cia ny do nas do tar ły,
mu szą za pa no wać od po wied -
nie wa run ki. „Bo cia ny mu szą
mieć prą dy wstę pu ją ce, gdyż
prze miesz cza ją się w tzw. ko -
mi nach ter micz nych. Że by się
te ko mi ny two rzy ły, zie mia mu -
si być choć tro chę ogrza na.
Na ra zie ma my zmia ny po go -
dy; jed ne go dnia jest cie pło,
dru gie go zim no. To mo że tro -
chę po wstrzy my wać wę drów -
kę” – mó wi przy rod nik.

Na po lach, na wet na wscho -
dzie kra ju, za czę ły się po ja wiać
du że sta da cza jek czy gę si gę -
ga wy. „Pierw sze żu ra wie wi -
dzia łem już trzy ty go dnie te mu,
cho dzi ły pa ra mi w miej scach,

w któ rych nor mal nie po ja wia ją
się co ro ku. Za pew ne nie dłu go
za czną przy stę po wać do lę gu.
Te pta ki po tra fią skła dać ja ja
na wet na śnie gu” – opo wia da
Ka łu ga.

Ry chłą wio snę zwia stu je ruch
przy gniaz dach. Do lę gu przy -
stą pi ły kru ki, wła ści wie już sie -
dzą na gniaz dach. Już od po ło -
wy lu te go, kie dy zro bi ło się tro -
chę cie plej, przy gniaz dach za -
czę ły się po ja wiać bie li ki. Zda -
niem or ni to lo ga wciąż po pra -
wia ją gniaz da, a cza sa mi już
na nich sie dzą.

Na wscho dzie Pol ski nie wi -
dać jesz cze ma so wo szpa ków,
ale po ja wia ją się po je dyn cze do -
nie sie nia o ich śpie wie przy bud -
kach, np. na Lu belsz czyź nie. In -

for ma cje o zię bach przy cho dzą
na ra zie z Wiel ko pol ski.

Pta sie oży wie nie wi dać też
w mia stach. „Pta ki śpie wa ją
i są co raz bar dziej ak tyw ne.
Już nie przy la tu ją do karm ni ka.
Mo drasz ki i bo gat ki krę cą się
przy bud kach lę go wych, zno -
szą ma te riał. Na osie dlach sły -
chać ma so wo ma zur ki. Kaw ki
pil nu ją swo ich otwo rów wen ty -
la cyj nych. Do lę gów przy stą pi ły
miej skie go łę bie” – wy li cza Ka -
łu ga.

Po wo li bu dzą się ro śli ny.
Na wscho dzie Pol ski po ja wi ły się
prze bi śnie gi. Na za cho dzie moż -
na spo tkać po ła cie ran ni ków.

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
FOT. STOCK. XCHNG / GRISZ KA NIE WIA DOM SKI
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Co raz wię cej osób zo sta je
okra dzio nych z wła snej toż sa -
mo ści. Zna le zio ne lub zwy -
czaj nie ukra dzio ne do ku men -
ty wy ko rzy stu ją czę sto oszu -
ści. Je śli więc stra ci łeś do -
wód oso bi sty, pra wo jaz dy,
pasz port lub in ny do ku ment
za wie ra ją cy two je da ne oso -
bo we – nie zwle kaj! Zgłoś ten
fakt w od po wied nim urzę dzie. 

Kra dzio ne do ku men ty wy ko -
rzy sty wa ne są głów nie do wy łu -
dza nia kre dy tów, te le fo nów ko -
mór ko wych, do do ko ny wa nia za -
ku pów z od ro czo ną płat no ścią,
kra dzie ży wy po ży cza nych przed -
mio tów, pod pi sy wa nia umów
naj mu w ce lu kra dzie ży do byt ku
lub uni ka nia opłat. Dla te go tak
waż ne jest za strze ga nie utra co -
nych do ku men tów w ban ku.
W urzę dach miast i gmin w ca łej
Wiel ko pol sce po ja wi ły się ko mu -
ni ka ty przy po mi na ją ce miesz -
kań com o ochro nie da nych oso -
bo wych oraz do ku men tów toż -
sa mo ści.

– Utra ta do wo du oso bi ste go
– kra dzież, zgu bie nie – po win -

na zo stać nie zwłocz nie zgło szo -
na w do wol nym or ga nie gmi ny,
a w przy pad ku utra ty do wo du
oso bi ste go po za gra ni ca mi
kra ju, w urzę dzie kon su lar nym.
Do ku ment ta ki zo sta nie na -
tych miast unie waż nio ny w sys -
te mie in for ma tycz nym, co da je
gwa ran cję bez pie czeń stwa je -
go po sia da czo wi, że nie zo sta -
nie ob cią żo ny ne ga tyw ny mi
skut ka mi nie le gal ne go po słu -
że nia się do ku men tem przez
nie uczci we go zna laz cę – czy ta -
my w ko mu ni ka cie Urzę du Wo -

je wódz kie go. – Dla zwięk sze -
nia bez pie czeń stwa oso by, któ -
ra utra ci ła do wód oso bi sty, fakt
ten na le ży zgło sić do do wol ne -
go ban ku. Po wyż sze zo sta nie
od no to wa ne w sys te mie in for -
ma tycz nym, do któ re go do stęp
ma ją wszyst kie ban ki, co skut -
ko wać bę dzie unie moż li wie -
niem za cią gnię cia zo bo wią za -
nia przez prze stęp cę z wy ko rzy -
sta niem da nych oso bo wych po -
szko do wa nej oso by  – ape lu ją
urzęd ni cy.

Dzię ki szyb kiej re ak cji ry zy ko
wy łu dze nia na szych pie nię dzy
zo sta je zna czą co ogra ni czo ne,
moż na też unik nąć wie lu pro ble -
mów zwią za nych z wy ja śnie -
niem spra wy w sy tu acji, gdy ktoś
na na sze na zwi sko za brał kre -
dyt. Ry zy kow ne na pew no jest
zo sta wia nie do ku men tów
pod za staw. War to wie dzieć, że
za trzy ma nie do wo du oso bi ste go
ja ko za sta wu jest wy kro cze -
niem, za co gro zi grzyw na, a na -
wet wię zie nie. W ta kich sy tu -
acjach naj le piej wpła cić kau cję.
Je śli zgu bi łeś do wód oso bi sty,
po wia dom o tym urząd gmi ny.
To nie zbęd ne do wy ro bie nia no -
we go do ku men tu. Je śli przy -

pusz czasz, że zo stał skra dzio ny,
ta ki fakt na le ży zgło sić po li cji. 

(MIS)

ŹRÓ DŁO: 

GO STYŃ 24 EXTRA 

Ukradziona tożsamość

FOT. STOCK. XCHNG 
/ CHRIS EYLES FOT. STOCK. XCHNG / TOPFER
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Wi tam,
Mam py ta nie. Czy je śli po dej mę pra -

cę, a żo na by sie dzia ła w do mu z dziec -
kiem, to czy mo gę ubie gać się o za si łek
so cjal ny? Mam też zło żo ny wnio sek o ro -
dzin ne. 

Po zdra wiam 

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

Od po wiedź:

O za si łek so cjal ny mo że ubie gać się
oso ba, któ ra nie pra cu je i jest bez środ -
ków do ży cia. Je śli Pan pra cu je, to ta kie
świad cze nie Pa nu nie przy słu gu je.

Wi tam,
Mam py ta nie od no śnie cho ro bo we go.

Pra cu je przez po śred ni ka. Kon trakt
mam do kwiet nia. Je stem cho ra od 27
stycz nia, mam sil ne za pa le nie za tok
i nie mo gę te raz pra co wać, bo pra cu ję
na chłod ni. W grud niu mia łam już za pla -
no wa ny urlop na lu ty od 05.02
do 12.02. Więc te raz pra co daw ca wy -
pła ci mi cho ro bo we, bo na dal je stem
cho ra czy jed nak ma pra wo wy pła cić mi
wa ka cyj ne (tak twier dzi: że wy pła ci mi
wa ka cyj ne), bo mia łam za pla no wa ny
urlop? Bar dzo pro szę o od po wiedź.

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:

Pra co daw ca wy pła ci Pa ni cho ro bo we
w tym przy pad ku. Urlop zo sta je anu lo -
wa ny.

Wi tam,
W Ho lan dii roz po czę łam pra cę

w 2007 ro ku w cu kier ni i pra co wa łam
tam do 2013 ro ku do stycz nia, po tem
mia łam pół ro ku prze rwy, a obec nie tj.
od paź dzier ni ka 2013 ro ku pra cu je
przy or chi de ach (przez biu ro). Je stem
sa mot ną mat ką (cór ka prze by wa w Pol -
sce z mo imi ro dzi ca mi, ma 14 lat), obie
chce my być ra zem i roz po cząć tu w Ho -
lan dii ży cie. Mam w związ ku z tym py ta -
nie: czy są ja kieś pol skie in sty tu cje, któ -
re po ma ga ją w zna le zie niu miesz ka nia

czy też pra cy na kon trakt (mój ho len der -
ski jest sła by, an giel ski ko mu ni ka tyw ny).

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 kwe stii miesz ka nia za wsze mo że
Pa ni udać się do spół dziel ni miesz ka -
nio wej – mo że oni bę dą w sta nie Pa ni
po móc. Po szu ki wa nia pra cy na to miast
mu si Pa ni sa ma roz po cząć. Ży czy my
po wo dze nia:)

Wi tam ser decz nie,
W naj now szym ar ty ku le po ru szo ny zo -

stał te mat miesz kań i wszel kie go ro dza -
ju pro ble mów, na ja kie na tra fia ją Po la cy
pod czas ich wy naj mo wa nia. Mo je py ta -
nie brzmi na stę pu ją co: czy pra co daw ca
(uit zend bu re au) mo że na ka zy wać swo -
im pra cow ni kom wy naj mo wa nie od nie -
go miesz kań? Czy zgod ne z pra wem jest
to, że jed no cze śnie za bra nia wy naj mu
miesz kań na wła sną rę kę pod groź bą
zwol nie nia z pra cy?

Py ta nia po wsta ły w opar ciu o wła sne,
bie żą ce do świad cze nia, nie jest to więc
sy tu acja hi po te tycz na. Ja ka kol wiek pró -
ba pod ję cia te go te ma tu z pra co daw cą,
na tych mia sto wo koń czy się ostrze że -
niem, a nie rzad ko zwol nie niem. Wie le
osób ze mną pra cu ją cych, po no si po -
dwój ne kosz ty miesz ka nio we. Opła ty
i czynsz za miesz ka nie agen cyj ne oraz
za miesz ka nie wy naj mo wa ne na przy -
kład z part ne rem. Sy tu acja ta jest, de li -
kat nie mó wiąc, co naj mniej dziw na.

Z gó ry dzię ku ję za od po wiedź

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

Od po wiedź:

Na ka zy wać za sad ni czo nie mo że,
nie mniej jed nak czę sto zda rza się tak,

że wraz z pod pi sa niem umo wy o pra cę
pod pi su je cie tak że Pań stwo klau zu le
o za miesz ki wa niu pod po da nym przez
pra co daw cę ad re sem, z cze go póź niej
mo gą ro dzić się kło po ty. Pro szę prze -
ana li zo wać swo ją umo wę o pra cę
pod tym ką tem i wte dy wszyst ko z pew -
no ścią sta nie się ja sne. 

Wi tam ser decz nie:)
Tak, jak i in ni pi szą cy do Was mam

pro blem. Wraz z mę żem sta ra li śmy się
o zwrot za ubez pie cze nie za rok 2012.
Tak jak pi sze cie w jed nym z Wa szych ar -
ty ku łów, naj pierw do sta li śmy pi smo, że
wy li czy li nas na 0. Zro bi li śmy od wo ła nie.
No i do sta li śmy de cy zję że do sta nie my
zwrot. Ro dzi ce wy sła li nam to pi smo
z Pol ski do Ho lan dii. Pi smo nie do szło...
i się za czę ło...

Pierw sze pi smo przy szło w paź dzier ni -
ku i wie my, że nor mal nie po krót kim cza -
sie po win ni śmy otrzy mać pie niąż ki... ale
nie do sta li śmy. Pi sa li śmy do na szej księ -
go wej, któ ra zaj mu je się tu na szy mi
spra wa mi, ale wciąż do sta wa li śmy od po -
wiedź, że urząd ma czas do koń ca grud -
nia 2013 ro ku. Ale do koń ca ro ku nic nie
otrzy ma li śmy...!

1 stycz nia 2014 ro ku na pi sa łam
do księ go wej, że pie niąż ków na dal nie
ma i po pro si łam o spraw dze nie te go
w urzę dzie (w mię dzy cza sie przy szła jesz -
cze de cy zja przy zna nia do dat ku za 2013
rok – 1060 eu ro i na 2014 rok – 72 eu -
ro co mie siąc). Księ go wa spraw dzi ła
i oka za ło się że pie niąż ki zo sta ły wy pła co -
ne... na in ne kon to. Jak się póź niej oka za -
ło, jest to kon to mo je z przed sze ściu lat,
daw no za mknię te. Księ go wa te go nie
zmie ni ła, by ło to tyl ko zmie nio ne do roz li -
cze nia rocz ne go (te raz nie wie my, czy ja
to wi na, ja twier dzę, że to jej za nie dba -
nie). Jak się oka za ło, z te go kon ta ktoś
ko rzy sta... i ta oso ba do sta ła nie zły pre -
zent na Świę ta! Księ go wa wy sto so wa ła
do urzę du pi sma i cze ka my. 

Mie li śmy na dzie ję, że od zy ska my te
pie niąż ki, ale po wczo raj szej wi zy cie

u niej je ste śmy za ła ma ni... Po wie dzia -
ła nam, że mia ła ta ki przy pa dek
i tam ta oso ba do sta ła pi smo z urzę du
o da nych tej oso by, któ ra wzię ła te
pie nią dze i mó wi ła, ze urząd po ra dził
tej oso bie by sko rzy sta ła z po mo cy
ad wo ka ta...

Pro si my o po moc! Co moż na w tej
spra wie zro bić!?

Z gó ry ser decz nie dzię ku je!
Po zdra wia my

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

Od po wiedź:

Wszyst ko wska zu je na to, że Pań -
stwa księ go wa roz po czę ła pro ce du rę
od zy ski wa nia tych pie nię dzy dla Pań -
stwa. Nie ste ty nie na pi sa li ście Pań -
stwo z ja kim skut kiem (i czy w ogó le
są ja kieś efek ty). Je śli Be la sting dienst
nie bę dzie w sta nie ścią gnąć z po wro -
tem tych pie nię dzy i prze lać ich
na Pań stwa kon to z po wro tem, to nie -
ste ty je dy nym wyj ściem wte dy jest
dro ga cy wil no praw na.

Wi tam,
Od 7 lat je stem pra cow ni kiem od de -

le go wa nym do pra cy na te re nie Fran cji
przez pol ską fir mę. Od po cząt ku wma -
wia no nam, iż nie na le żą nam się żad -
ne świad cze nia. Mam tro je dzie ci, żo -
na nie pra cu je, nie ma my żad ne go ro -
dzin ne go. Co praw da za ra biam za gra -
ni cą nie co wię cej, jed nak je śli jest moż -
li wość po mo cy fi nan so wej ze stro ny
pań stwa do brze by by ło wy ko rzy stać tę
szan sę. Bar dzo pro szę o po moc. Za -
zna czam, że pra cu ję od 7 lat, mam kar -
tę zdro wia i umo wę na od de le go wa niu,
jed nak po dat ki pła cę w Pol sce. Nie
wiem jak i na czym to wszyst ko po le ga,
gdzie miał bym iść i ja kie do ku men ty
zło żyć, je śli mam szan sę na za si łek.
Mój pra co daw ca nie jest chęt ny do po -
mo cy w tej spra wie. 

Z gó ry dzię ku je i po zdra wiam  

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

Od po wiedź:

Wszyst ko za le ży od te go, gdzie ma
Pan od pro wa dza ne skład ki spo łecz ne.
Je śli we Fran cji, to ow szem, bę dzie moż -
na sta rać się o za si łek z Fran cji. Je śli
w Pol sce, to trze ba wy stą pić o za si łek
do pol skie go or ga nu. Pro szę do kład nie
prze stu dio wać swo ją umo wę o pra cę
– tam z pew no ścią jest na pi sa ne,
do któ re go kra ju są od pro wa dza ne
skład ki spo łecz ne. 

Wi tam,
Mam py ta nie w spra wie za sił ku.

Chciał bym się do wie dzieć, w ja ki spo -
sób UWV ob li cza wy so kość za sił ku. Ja
pra co wa łem w Ho lan dii 3 la ta
i za nie dłu go koń czy mi się umo wa
z pra co daw cą, tak zwa na Fa za B. Ty -
go dnio wo mam 38 go dzin. Staw kę

mam 10.69 eu ro na go dzi nę, czy li
w ty go dniu mam 406.22 eu ro brut to.
Ra zy 4 ty go dnie to jest 1624.88 eu ro
brut to. To z tej kwo ty UWV po li czy
mi 75 pro cent za sił ku brut to? I ta
kwo ta też bę dzie brut to?

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:

Urząd ob li cza wy so kość za sił ku
na pod sta wie uśred nio nych rocz nych
za rob ków. W pierw szych dwóch mie -
sią cach jest to 75 pro cent brut to
śred niej pen sji, w trze cim i ko lej nych
jest to od po wied nio 70 pro cent.
Od tych kwot odej mu je się po da tek
oraz tak zwa ne wa ka cyj ne i po wsta je
kwo ta do wy pła ty. 

Wi tam,
Bar dzo pro szę o szcze gó ły do ty czą -

ce wa run ków, aby otrzy mać za si łek ro -
dzin ny, a tak że czy świad cze nie mu si
być naj pierw prze la ne na mo je kon to,
a do pie ro póź niej ja mu sze ro bić prze -
lew na żo ny ra chu nek, aby te pie nią -
dze tra fi ły na utrzy ma nie dzie cia ków
czy od ra zu przy skła da niu wnio sku
mo gę po dać ra chu nek żo ny. Pro szę
o od po wiedź.

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:

Co do za sa dy, za si łek ro dzin ny po wi -
nien być wy pła ca ny na kon to opie ku -
na dzie ci. Ist nie je moż li wość, by świad -
cze nie te wpły wa ło na kon to oso by pra -
cu ją cej w Ho lan dii. Każ da oso ba, któ ra
pra cu je w Ho lan dii ma obo wią zek na to -
miast utrzy my wać swo je dzie ci. Ozna -
cza to, że ta oso ba po win na co kwar tał
na kon to opie ku na dziec ka / dzie ci
wpła cać kwo tę co naj mniej 416 eu ro
na kwar tał na 1 dziec ko ty tu łem ło że nia
na nie. 

Wi tam bar dzo ser decz nie,
Pra co wa łam w 2012 ro ku przez

mie siąc w Ho lan dii. Te raz bę dę się
roz li cza ła i w związ ku z tym mam py -
ta nie: czy moż na po dać kon to wa lu -
to we do zwro tu po dat ko we go ko goś
zna jo me go/mę ża/sio stry, czy też
jest obo wią zek po da nia wła sne go
kon ta wa lu to we go? Dzi siaj się do -
wie dzia łam od zna jo mej, że
od 2013 ro ku jest ta ki obo wią zek.
Czy to praw da?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Mu si Pa ni po dać nu mer kon ta, któ ry
na le ży do Pa ni. 
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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
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l Rol nik miał by ka, któ ry
miał ze za i wpa dał na wszyst -
ko do oko ła. We zwał we te ry -
na rza, by go wy le czył. We te -
ry narz mó wi:

– My ślę, że naj le piej bę dzie,
je śli wło ży się w je go za dek rur -
kę i dmuch nie się na praw dę
moc no i wte dy je go oczy się na -
pro stu ją. 

Po tych sło wach we te ry -
narz, 70-let ni sta ru szek, wty ka
rur kę w zad by ka i dmu cha. Oczy
by ka na pro sto wu ją się, ale trwa
to tyl ko chwi lę, bo le karz tra ci si -
ły i zno wu wra ca zez. Pró bu je
jesz cze raz, ale nie da je ra dy.
We te ry narz pa trzy na rol ni ka
i mó wi:

– Wy glą da pan na sil ne go,
pro szę spró bo wać.

Rol nik się zga dza. Wyj mu je
rur kę z by ka, od wra ca ją i wkła -
da z po wro tem, a po tem dmu -
cha.

– Kur de!? mó wi we te ry narz?
Po co ją pan od wra cał?

– Chy ba nie my śli pan, że bę -
dę dmu chał w rur kę, któ rą
przed chwi lą miał pan w ustach!

l Fi lip do łą czył wła śnie
do klu bu, któ ry po le cił mu je -
go kum pel, bę dą cy je go
człon kiem od ja kie goś cza su.
Sie dzą w ba rze, pi ją pi wo, kie -
dy na gle ktoś krzy czy: 21!
i sa la wy bu chła umiar ko wa -
nym śmie chem. Kil ka mi nut
po tem ktoś krzy czy 34!

i śmiech się wzmógł. Fi lip
zdzi wio ny tym fak tem, py ta
ko le gę:

– Cze mu wszy scy się śmie ją,
kie dy ktoś krzy czy nu mer?

Kum pel na to:
– Cóż, opo wia da li śmy te sa me

dow ci py przez ty le lat, że w koń cu
je po nu me ro wa li śmy i je śli ktoś
chce opo wie dzieć któ ryś z nich,
krzy czy tyl ko je go nu mer.

Fi lip ski nął gło wą i spy tał:
– Mo gę spró bo wać?
Je go kum pel przy tak nął i Fi lip

krzyk nął: 1216!. Wszy scy w klu -
bie po kła da li się ze śmie chu
przez 15 mi nut.

– Dla cze go wszy scy śmia li się
tak moc no z te go dow ci pu?? py -
ta Fi lip.

Kum pel na to chi cho cząc:
– Te go aku rat jesz cze nie sły -

sze li śmy.

l W pew nym mie ście gra so -
wał strasz ny smok. Miesz cza -
nie nie mo gli wy trzy mać, więc
uda li się po po moc do jed ne -
go z trzech ry ce rzy. 

Wiel ki Ry ce rzu – mó wią – po -
móż nam, smok gwał ci dzie wi -
ce, za bi ja męż czyzn, po że ra dzie -
ci i ko bie ty. Wiel ki ry cerz na to
– Daj cie mi mie siąc na uło że nie
pla nu. Miesz cza nie na to – Co ty
czło wie ku, za mie siąc to smo ka
nas tu wszyst kich wy tłu cze. I po -
szli do dru gie go ry ce rza. Śred ni
Ry ce rzu – po móż etc. Ten chciał
się zno wu za sta na wiać dwa mie -
sią ce więc po szli do trze cie go ry -
ce rza. Ma ły Ry ce rzu – po móż
etc. Na to Ma ły Ry cerz łap
za miecz, za kła da zbro ję, ob ju -
cza ko nia i już jest go to wy
do dro gi. Py ta ją więc miesz cza -
nie. Jak to czci god ny Ma ły Ry ce -
rzu, Wiel ki Ry cerz chciał się za -
sta na wiać mie siąc, Śred ni Ry -
cerz dwa mie sią ce, a Ty tak
od ra zu?! Na to Ma ły Ry cerz:

– Tu się nie ma co za sta na -
wiać, tu trze ba ucie kać!

l Sie dzi dwóch star szych
dziad ków na ła wecz ce w par -
ku i prze cho dzą dwie mło de
la ski. Na gle je den z dziad ków
do dru gie go:

– Pod ry wa my dup cie?
– Eee tam, jesz cze so bie po -

sie dzi my!

l Do tak sów ki wsia dły dwie
pa niu sie ty pu „da mul ka z pre -
ten sja mi”.

Po dro dze plot ku ją so bie
o tym i o owym.

– To do praw dy okrop ne, ja cy
lu dzie by wa ją nie kul tu ral ni! Wy -
obraź so bie mo ja dro ga, by łam
ostat nio na przy ję ciu, gdzie
do ry by po da no mi nóż do bef -
szty ków!

– O tak, szo ku ją cy brak ogła -
dy. Mnie z ko lei za pro po no wa -
no sher ry w kie lisz ku do szam -
pa na!

W tym mo men cie wtrą ca się
tak sów karz:

– Sza now ne Pa nie nie we -
zmą mi, mam na dzie ję za złe,
że ja tak ty łem do pań sie dzę?

l Żo na wra ca do do mu
nad ra nem. Mąż otwie ra jej
drzwi:

– Gdzie by łaś? Mia łaś wró cić
od ko le żan ki o 21 a jest 2 w no -
cy?

– Par ko wa łam...

l Roz ma wia ją dwie cię żar -
ne ko le żan ki:

– Za uwa ży łam, że w im bar -
dziej za awan so wa nej cią ży je -
stem, tym wię cej ko biet się
do mnie uśmie cha. Nie ro zu -
miem dla cze go.

– Bo je steś od nich grub sza.

l Trzy ko bie ty roz ma wia ją
o swo ich cór kach. Pierw -
sza:

– Nie ma lep szej cór ki niż mo -
ja Zo sia. Ona je dy na mnie ko -
cha. W le cie za bie ra mnie
na Ma zu ry, a zi mą do Za ko pa ne -
go...

Na to mó wi dru ga:
– Mo ja có recz ka jest naj lep -

sza. Nikt nie ko cha mnie bar -
dziej niż ona! Lu sia w le cie za bie -
ra mnie na Ha wa je, a w zi mie
do Szwaj ca rii.

Trze cia mach nę ła rę ką i mó -
wi:

– To wszyst ko nic. Mo ja Go sia
jest naj lep szą cór ką na świe cie!

– Ale dla cze go? py ta jed -
na z ko biet.

– Trzy ra zy w ty go dniu je dzie
na wi zy tę do psy chia try i pła ci
mu 150 zło tych, że by tyl ko
o mnie po roz ma wiać!

l Le karz ra dzi pa cjent ce:
– Za le cam pa ni czę ste ką pie -

le, du żo ru chu na świe żym po -
wie trzu i bar dzo pro szę ubie rać
się cie pło.

Po po wro cie do do mu pa -
cjent ka re la cjo nu je mę żo wi:

– Le karz po le cił mi po je chać
na ty dzień na Ber mu dy, póź niej
w Al py na nar ty... Ach! I upie rał
się jesz cze, że byś mi ku pił fu tro.

l Na przy ję ciu go ście spie ra ją
się, kto jest bar dziej god ny za ufa -
nia – ko bie ty czy męż czyź ni. 

– Żad na ko bie ta nie po tra fi
do cho wać ta jem ni cy – po wie -
dział po gar dli wie je den fa cet. 

– Nie wy da je mi się – od po -
wie dzia ła ko bie ta – Trzy mam
w ta jem ni cy mój wiek od kąd
skoń czy łam 21 lat. 

– Któ re goś dnia pa ni się wy da
– upie rał się fa cet.

– Nie są dzę! – od rze kła – Kie -
dy ko bie ta trzy ma coś w se kre -
cie przez 27 lat, mo że za trzy mać
go na wie ki!

l W Ko ło brze gu na dep ta ku
ape tycz na dziew czy na wcho -
dzi na au to ma tycz ną wa gę,
wrzu ca mo ne tę... i z nie za do -
wo le niem oglą da wy dru ko wa -
ny wy nik.

Zdej mu je wia trów kę i pan to -
fle, zno wu wrzu ca mo ne tę
– znów nie za do wo lo na z wy ni ku.
Zdej mu je bluz kę – wy nik wa że -
nia zno wu nie za do wa la ją cy.

Stoi tak nie zde cy do wa -
na na tej wa dze – co by tu jesz -
cze? – na to pod cho dzi przy glą -
da ją cy się te mu fa cet i wrę cza -
jąc jej garść mo net mó wi:

– Niech pa ni kon ty nu uje – ja
sta wiam!

l – Ład ny ka pe lusz!
– Dzię ku ję. Nie są dzisz, że

mnie od mła dza?
– No cóż, ro bi co mo że...

l Fą fa ra wra ca do do mu pi -
ja ny. Żo na wrzesz czy:

– Co dzien nie wie czo rem wra -
casz pi ja ny!

– Je steś nie spra wie dli wa! Cią -
gle ga nisz mnie za to, że przy -
cho dzę do do mu pi ja ny, a jesz -
cze ni gdy nie po chwa li łaś mnie
za to, że wy cho dzę trzeź wy!
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Reklama

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!

Litania
do Chrystusa
sosnowego
Przez za słu gi prze ży te go ży cia w tru dzie
DO BRY BO ŻE
gdy ga sną oraz wsta ją ran ne zo rze
MO DŁY NA SZE
przyj mij Bo że
ży cie na sze wkra cza w krąg sła bo ści
daj z roz sta ju ognia dla mi ło ści
przejść bez piecz nie
co dzien nym wcho dze niem
w ob szar zno ju
na ży cia WER TE PACH blask po ko ju
daj od wiecz ny

Za ilość bez myśl nych strat
w nie udol no ści
Za tu mult po ni że nia czło wie ka
wśród pod ło ści
Przyjm żal BO ŻE MI ŁO ŚCI
W BEZ KRE SIE otę pie nia umy słów
w skwa rze tę sk no ty
Za nad miar stra chu, stre su
I ludz kiej zgry zo ty
Przyjm żal BO ŻE MI ŁO ŚCI

NA ROZ STA JACH
NA ROZ ŁĄ KACH
PO ZNISZ CZE NIACH WOJ NY
ABY NA RÓD POD OR ŁEM BIA ŁYM
TRWAŁ W TO BIE SPO KOJ NY
SPRAW TO BO ŻE MI ŁO ŚCI
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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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