
Oso by pra cu ją ce w Ho lan dii,
któ re za mel do wa ły się
w trak cie ro ku po dat ko we go,
mu szą być roz li czo ne na spe -
cjal nym dru ku do roz li cze nia,
tzw. M -bil jet. Do ty czy to rów -
nież osób, któ re w cią gu ro ku
wy mel do wa ły się z ho len der -
skiej gmi ny i po da ły ad res za -
mel do wa nia w in nym kra ju,
np. w Pol sce.

Z na sze go do świad cze nia wy -
ni ka, że nie za wsze po dat nik wie
o tym, że po wi nien zło żyć roz li -
cze nie na ta kim dru ku. Po wo -
dem te go jest brak od po wied -
niej wie dzy z za kre su po dat ków,
bądź też brak świa do mo ści, że
wła ści ciel miesz ka nia (czę sto
pra co daw ca) za mel do wał da ną
oso bę lub wy mel do wał w ho len -
der skiej gmi nie.

Ta kie roz li cze nie mo że być
zło żo ne je dy nie w for mie pa pie -
ro wej, 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Zatrudnienie
w Holandii

Do ży wia nie 
wciąż po trzeb ne

Za bój cza sól
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Co się sta ło z mo im M -Bil jet?

FOT. STOCK. XCHNG / DHIEGO ANDRADE



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

a więc w tej sy tu acji nie ma moż li wo -
ści wy sła nia roz li cze nia dro gą elek tro -
nicz ną. Mu si my wy słać druk pocz tą
lub oso bi ście do star czyć do Be la sting -
dienst, czy li urzę du skar bo we go.

Ale wy sła nie dru ku nie ozna cza
jesz cze, że roz li cze nie zo sta nie opra -
co wa ne. Po pierw sze, mo że się oka -
zać, że urząd nie po sia da Two je go ak -
tu al ne go ad re su i wstrzy ma się z opra -
co wa niem te go roz li cze nia. Po dru gie,
bar dzo czę sto dru ki te nie są ska no -
wa ne do sys te mu Urzę du Skar bo we go
i gi ną w ma sie in nych do ku men tów…

Dzwo niąc na in fo li nie po dat ko wą
i py ta jąc o roz li cze nie zło żo ne na dru -
ku M, do wie dzieć się mo że my, że sys -

tem kom pu te ro wy tych roz li czeń nie
wi dzi i do pie ro w ma ju bę dzie moż -
na się do wie dzieć, czy roz li cze nie jest
wi docz ne w sys te mie i czy jest już
w trak cie opra co wa nia.

Ta ka sy tu acja mia ła miej sce w ze -
szłym ro ku. W ma ju do wia dy wa li śmy
się, że część roz li czeń sys tem nie wi -
dzi… Tak jak by ich w ogó le nikt nie prze -
ka zał do urzę du. Miej my na dzie ję, że
w tym ro ku sy tu acja się nie po wtó rzy.

Je śli wy sła łeś roz li cze nie na dru ku
„M -Bil jet” za raz na po cząt ku ro ku, po -
zo sta je cier pli wie cze kać na wy da nie
de cy zji do oko ło lip ca 2014 ro ku.

Je że li nie otrzy masz de cy zji, to ist -
nie je du że praw do po do bień stwo, że
roz li cze nie trze ba wy słać jesz cze raz,
bo urząd je zgu bił…

Cóż się dzi wić ho len der skie mu fi -
sku so wi, je śli ich pra cow ni cy są bar -
dzo ni sko oce nia ni za swo je kom pe -
ten cje. W ran kin gu opu bli ko wa nym
przez Zwią zek Kon su men tów na 10
moż li wych punk tów otrzy ma li aż 4!

Bądź my czuj ni ;).
(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA  WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 25 marca 2014Praca i życie w Holandii2

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.

l Im pre zy/Wy da rze nia: Pol -
ska Im pre za w Bus sum (oko li ce
Am ster da mu, Utrech tu). Su per
im pre za! Pol ska dys ko te ka
w każ dą ostat nią so bo tę mie sią -
ca! Wil hel mi na plant so en 17 (bli -
sko dwor ca ko le jo we go), 1404JA
Bus sum! Ser decz nie za pra sza -
my! DJ ME LON, DJ GÓR SKI, so bo -
ta 29 mar ca 2014, godz. 22: 00-
04: 00. Wstęp: Pa nie 5 eu ro, Pa -
no wie 10 eu ro, Pol ska Par ty, The
Spot in Bus sum (www. the spot.
nl) m Wil hel mi na plant so en 17
(bli sko dwor ca ko le jo we -
go), 1404 JA Bus sum. In for ma -
cja: tel: +31-6-1294-5486, e -ma -

il: pol ski par ty@gma il.com, fa ce -
bo ok: www.fa ce bo ok.com/pol -
ski par ty, fa ce bo ok: www.fa ce bo -
ok.com/ka ro li na.pol ski par ty, fa -
ce bo ok: www.fa ce bo ok.com/ni -
na.pol ski par ty. TO BE DZIE COS
WIE CEJ NIZ SWIET NA ZA BA WA!!!
PS. Przy po mi na my ze szu ka my
tak że kie row ców:) Kie row co!!!!!
Wy bie rasz się na na sza im pre zę
do Bus sum?? Dys po nu jesz wol -
nym miej scem w sa mo cho dzie?
Chciał byś za brać in nych im pre zo -
wi czo wi? Daj nam o tym ko niecz -
nie znać!!!:) Tel: 06-1294-5486,
e -ma il: pol ski par ty@gma il.com

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!!. 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. 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). 

l Na uka: Kurs ję zy ka ho len der -
skie go. Szko ła ję zy ko wa SVET pro -
wa dzi kur sy ho len der skie go przez
za ba wę i spe cjal ne tech ni ki na -
ucza nia: do bre wy ni ki są gwa ran -

to wa ne. Spe cja li za cja w usu wa niu
blo kad ję zy ko wych. Kur sy WEŹ
i BAW SIĘ! WEŹ i MÓW! Pro fe sjo -
nal ni pol scy i ho len der scy na uczy -
cie le. Kur sy pry wat ne i przez za kła -
dy pra cy, też przez in ter net. W ty -
go dniu i w week end. Ma łe gru py.
Wszyst kie kur sy SVET są cer ty fi ko -
wa ne. Na te re nie ca łej Ho lan dii.
W tej chwi li są za pi sy w mia stach:
Am ster dam, Utrecht, Amers fo ort,
Nij me gen, Zo eter me er, Do rdrecht,
Rot ter dam, Bo sko op, Gou da.
SVET Szko ła Efek tyw nych Kur sów
Ję zy ko wych, www: kur sho len der -
skie go. nl, Tel: +31-620391788,
E -ma il: in fo@svet.nl

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama

Co się sta ło 
z mo im M -Bil jet?

FOT. STOCK. XCHNG / IVAN VICENCIO
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Nu mer 
ewi den cyj no -po dat ko wy

Aby w Ho lan dii móc pod jąć
pra cę, mu szą Pań stwo po sia dać
nu mer ewi den cyj no -po dat ko wy
BSN. Nu mer ewi den cyj no -po dat -
ko wy otrzy mu je się przy za mel -
do wa niu w urzę dzie gmi ny (art.
Za mel do wa nie w gmi nie). Je śli
nie są jesz cze Pań stwo za mel do -
wa ni w gmi nie, pro si my bez -
zwłocz nie za dbać o do peł nie nie
te go obo wiąz ku. Je że li za mie rza -
ją Pań stwo prze by wać w Ho lan -
dii kró cej niż czte ry mie sią ce,
mo gą Pań stwo wy stą pić
do urzę du skar bo we go o przy -
zna nie nu me ru ewi den cyj no -po -
dat ko we go. Wię cej in for ma cji
moż na zna leźć na stro nach in -
ter ne to wych www.bur ger se rvi ce -
num mer.nl i www.be la sting -
dienst.nl.

Obo wią zek le gi ty mo wa nia się 

Przy pod ję ciu przez Pań stwa
pra cy, pra co daw ca po pro si
o oka za nie waż ne go do wo du
toż sa mo ści (do wód oso bi sty lub

pasz port). Pra co daw ca ma obo -
wią zek prze cho wy wa nia ko pii
Pań stwa do wo du toż sa mo ści
w swo jej do ku men ta cji, a Pań -
stwo mu szą być za wsze w sta nie
wy le gi ty mo wać się w miej scu
pra cy.

Umo wa o pra cę i jej wa run ki

Je że li są Pań stwo pra cow ni -
ka mi ho len der skiej fir my, to zna -
czy, że Pań stwa wy na gro dze nie
pła co ne jest przez te goż pra co -
daw cę, któ ry rów nież w Pań stwa
imie niu uisz cza za licz kę na po -
da tek do cho do wy i skład ki so -
cjal ne. Od li cza ne są one przez
pra co daw cę z Pań stwa do cho du
brut to, a na stęp nie od pro wa dza -
ne do urzę du skar bo we go. Stąd
Pań stwa do chód net to jest niż -
szy niż brut to. Pra co daw ca ma
obo wią zek wy ka za nia do ko na -
nych po trą ceń w spe cy fi ka cji
Pań stwa wy na gro dze nia.

Więk szość przed się biorstw
ob ję ta jest zbio ro wym ukła dem
pra cy (CAO). Jest to po ro zu mie -
nie za war te po mię dzy pra co -
daw ca mi a związ ka mi za wo do -

wy mi w za kre sie wa run ków ob -
ję tych umo wą o pra cę, któ re do -
ty czy wszyst kich pra co daw ców
i pra cow ni ków da nej bran ży.
Ozna cza to, że po ro zu mie nie to
jest rów nież wią żą ce dla za trud -
nio nych ob co kra jow ców. CAO
okre śla tak że wy so kość wy na -
gro dze nia i przy ję ty ty dzień pra -
cy. Je że li chcą się Pań stwo do -
wie dzieć, czy fir ma Pań stwa pra -
co daw cy pod le ga zbio ro we mu
ukła do wi pra cy, pro si my zaj rzeć
na stro nę in ter ne to wą www.ca -
oweb.nl. Mo gą Pań stwo rów nież
po pro sić sa me go pra co daw cę
o udzie le nie in for ma cji lub zwró -
cić się do związ ków za wo do -
wych. W Ho lan dii mu si być prze -
strze ga na usta wa o mi ni mal -
nym wy na gro dze niu i mi ni mal -
nym do dat ku wa ka cyj nym. Pra -
co daw ca nie mo że pła cić mniej
niż wy no si usta lo ne wy na gro dze -
nie mi ni mal ne, w któ rym wy stę -
pu je po dział wie ko wy: obo wią zu -
ją ca staw ka dla osób po ni żej 23
lat jest niż sza niż dla pra cow ni -
ków po wy żej tej gra ni cy wie ko -
wej. 

CIĄG DALSZY NA STR. 6

Za trud nie nie w Ho lan dii
Naj waż niej sze in for ma cje do ty czą ce praw i obo wiąz ków za rów no pra cow ni ków, jak i sa mo dziel nych przed się bior ców.

FOT. STOCK. XCHNG 
/ PIOTR RUDZIEWICZ
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Za trud nie nie w Ho lan dii
CIĄG DALSZY ZE STR. 5

Stro ny in ter ne to we www.rijk -
so ver he id.nl/mi ni mum lo on
i www.in spec tieszw.nl ofe ru ją
wię cej in for ma cji na ten te mat.

Je że li Pań stwa wy na gro dze -
nie jest niż sze niż to okre ślo ne
pra wem, pro si my o kon takt z In -
spe cją SZW (www. in spec tieszw.
nl lub te le fon 0800-5151). Je że -
li pra cu ją Pań stwo przez biu ro
po śred nic twa pra cy, a wy na gro -
dze nie jest za ni skie, pro si my
o kon takt z or ga ni za cją SNCU
(Fun da cja ds. prze strze ga nia
CAO dla pra cow ni ków biur po -
śred nic twa pra cy – www.sncu.nl
lub te le fon 0180-642530). Je że -
li umo wę o pra cę za war li Pań -
stwo bez po śred nio z pra co daw -
cą, a ten pła ci mniej niż okre ślo -
no to w zbio ro wym ukła dzie pra -
cy, pro si my skon tak to wać się ze
związ ka mi za wo do wy mi.

Go dzi ny pra cy

Czas pra cy nie po wi nien wy -
no sić wię cej niż śred nio 45 go -
dzin ty go dnio wo, a w cią gu jed -
ne go dnia śred nio nie wię cej
niż 10 go dzin. Od cza su do cza su
do zwo lo ne są nad go dzi ny. Je że li

pra cu ją Pań stwo w go dzi nach
noc nych, to śred ni czas pra cy
w ty go dniu nie mo że prze kro -
czyć 40 go dzin. W go dzi nach
pra cy przy słu gu ją Pań stwu prze -
rwy: jed na dłuż sza lub kil ka krót -
kich. Szcze gó ło we in for ma cje
po da je stro na in ter ne to wa
www.in spec tieszw.nl.Je że li mu -
szą Pań stwo pra co wać wię cej
go dzin, uprzej mie pro si my
o kon takt z In spek cją SZW.

Bez pie czeń stwo 
miej sca pra cy

Pań stwa pra co daw ca po no si
od po wie dzial ność za bez pie czeń -
stwo miej sca pra cy i ochro nę
zdro wia pra cow ni ków. W sy tu -
acjach, któ re mo gą za gra żać
zdro wiu, pra co daw ca zo bo wią za -
ny jest za dbać o środ ki ochro ny
oso bi stej, na przy kład spe cjal ną
odzież, kask czy oku la ry ochron -
ne. Nie mo gą Pań stwo być ob cią -
ża ni za to żad ny mi kosz ta mi.
Stro na in ter ne to wa www.in spec -
tieszw.nl ofe ru je wię cej szcze gó -
ło wych in for ma cji. Je że li Pań stwa
zda niem wy ko nu ją Pań stwo pra -
cę, któ ra mo że na ru szać bez pie -
czeń stwo, pro si my o kon takt z In -
spek cją SZW.

Ze zna nie po dat ko we 

W Ho lan dii na le ży pła cić po -
da tek do cho do wy. Je że li są Pań -
stwo na li ście płac, to pra co daw -
ca po trą ca z Pań stwa do cho du
za licz kę na rzecz po dat ku.
W nie któ rych przy pad kach mo -
że to ozna czać, że w ska li rocz -
nej po trą co no Pań stwu zbyt du -
żą kwo tę z ty tu łu zo bo wią zań fi -
skal nych. Moż na wów czas zło żyć
ze zna nie po dat ko we. Ozna cza
to, że każ de go ro ku, do dnia 1
kwiet nia, na le ży zło żyć w urzę -
dzie skar bo wym de kla ra cję
o do cho dach za mi nio ny rok. Je -
że li za pła ci li Pań stwo za du żo
po dat ku, na stą pi zwrot nad pła -
ty. Pro si my za po znać się z in for -
ma cja mi na stro nie in ter ne to wej
www.be la sting dienst.nl lub sko -
rzy stać z in fo li nii urzę du skar bo -
we go pod nu me rem 0800-
0534. In fo li nia urzę du skar bo -
we go dla klien tów z za gra ni cy:
+31 (0) 55-5385385.

Na le ży rów nież za dbać o to,
aby ewen tu al ne do dat ki przy -
zna ne przez urząd skar bo wy
wpły wa ły na Pań stwa wła sny ra -
chu nek ban ko wy. Je że li ma ją
Pań stwo za miar opu ścić Ho lan -
dię, na le ży za wcza su zgło sić

wstrzy ma nie prze le wów przy -
zna nych do dat ków. 

Po nie waż po mię dzy Pol ską
a Ho lan dią zo sta ła za war ta
umo wa w spra wie uni ka nia po -
dwój ne go opo dat ko wa nia su ge -
ru je my kon takt z Pań stwa urzę -
dem skar bo wym w Pol sce – po -

zwo li to na od po wied nie roz li cze -
nie do cho dów z Pol ski i Ho lan dii.

Bez ro bo cie, cho ro ba 
i nie zdol ność do pra cy

Naj praw do po dob niej wró cą
Pań stwo do swo je go kra ju,

w przy pad ku gdy by prze sta li
Pań stwo pra co wać w Ho lan dii.
W sy tu acji, gdy są Pań stwo pra -
cow ni kiem fir my lub biu ra po -
śred nic twa pra cy i utra ci li Pań -
stwo pra cę nie z wła snej wi ny, to
mo że przy słu gi wać Pań stwu za -
si łek dla bez ro bot nych. ‹ ‹ ‹

FOT. STOCK. XCHNG
/ RAPHAEL PINTO



‹ ‹ ‹ Wa run kiem pod sta wo -
wym uzy ska nia te go świad cze nia
jest prze pra co wa nie mi ni -
mum 26 ty go dni w okre sie mi -
nio nych 36 ty go dni. Oso by ko rzy -
sta ją ce z te go świad cze nia ma ją
obo wią zek szu ka nia no we go
miej sca pra cy. W przy pad ku cho -
ro by pra co daw ca zo bo wią za ny
jest na dal wy pła cać Pań stwu
upo sa że nie, z tym, że zo bo wią za -
nie to nie mu si obej mo wać wy -
pła ty wy na gro dze nia za pierw sze
dwa dni cho ro by. Tyl ko w przy pad -
ku pra cy na kontr ak cie Fa zy A dla

biu ra pra cy tym cza so wej na le ży
sa me mu zgło sić się do UWV.
W okre sie cho ro by po win ni Pań -
stwo otrzy my wać co naj mniej 70 

pro cent do tych cza so we go wy -
na gro dze nia. Pra co daw ca po wi -
nien to uzu peł nić do 91%. Jest to
uza leż nio ne od tzw. mak sy mal -
ne go za rob ku dzien ne go.
W przy pad ku cho ro by i bra ku
pra co daw cy (na przy kład
przy za trud nie niu przez biu ro
pra cy tym cza so wej) ma ją Pań -
stwo pra wo do pew ne go ro dza ju
za po mo gi cho ro bo wej na mo cy

od po wied nie go pra wa. Za pra -
sza my do za po zna nia się ze
szcze gó ło wy mi in for ma cja mi
na stro nie in ter ne to wej
www.uwv.nl.Je że li chcie li by Pań -
stwo sko rzy stać ze świad czeń
spo łecz nych w Ho lan dii (na przy -
kład wy stą pić o przy zna nie za sił -
ku na ba zie mi ni mum so cjal ne -
go), war to do wie dzieć się w IND,
czy bę dzie mia ło to wpływ
na Pań stwa pra wo po by tu. Pro si -
my za po znać się z in for ma cja mi
po da ny mi na stro nie in ter ne to -
wej www.ind.nl.

Wy ko rzy sty wa nie 

Nie ste ty zda rza się w Ho lan -
dii, że pra co daw cy wy ko rzy stu ją
mi gran tów za rob ko wych. Dla te -
go na le ży bar dzo uwa żać na to,
co się pod pi su je! Wy ko rzy sty -
wa nie cha rak te ry zu je się pew -
ny mi ce cha mi, mię dzy in ny mi
ta ki mi jak: wy raź nie za ni żo ne
wy na gro dze nie, cięż kie lub nie -
bez piecz ne wa run ki pra cy, mi -
ja nie się z praw dą, za stra sza -
nie, ogra ni cze nie wol no ści i za -
leż ność od pra co daw cy. Nie -
zmier nie istot ne jest wów czas
zgło sze nie tej sy tu acji do In -
spek cji Pra cy lub zło że nie ano -
ni mo we go mel dun ku pod nu -
me rem te le fo nu 0800-7000
(Ano ni mo wy Punkt Mel dun ko -
wy). Oso by po szko do wa ne mo -
gą uzy skać po moc w zrze sze niu
Fa ir Work (te le fon 020-
7600809).

Nie za leż ni przed się bior cy
Izba Han dlo wo -Prze my sło wa 

Je że li chcą Pań stwo za ło żyć
wła sną fir mę, na le ży ją za re je -
stro wać w Izbie Han dlo wo -Prze -
my sło wej. Z re gu ły na le ży wcze -
śniej umó wić się na spo tka nie.
Re je stra cji na le ży do ko nać w ty -
go dniu przed roz po czę ciem dzia -
łal no ści, ale nie póź niej niż
w pierw szym ty go dniu jej pro wa -
dze nia. Re je stra cja jest płat na.
Na stro nie in ter ne to wej www.ka -
me rvan ko ophan del.nl znaj dą
Pań stwo wię cej in for ma cji. 

Urząd skar bo wy

Je że li chcą Pań stwo w Ho lan -
dii być sa mo dziel ny mi przed się -
bior ca mi, na le ży uzy skać z urzę -
du skar bo we go tzw. za świad cze -
nie VAR, któ re po świad cza brak
sto sun ku pra cy. Za po mo cą te go
za świad cze nia urząd skar bo wy
wy da je swo ją opi nię oce nia ją cą
Pań stwa sa mo za trud nie nie.
W nie któ rych przy pad kach
urząd skar bo wy mo że być zda -
nia, że jed nak jest mo wa o sto -
sun ku pra cy, co ozna cza, że Pań -
stwa zle ce nio daw cy uzna ni zo -
sta ną za pra co daw ców, a więc
bę dą zo bo wią za ni od pro wa dzić
za Pań stwa obo wią zu ją ce opła ty

skar bo we i pre mie spo łecz ne.
Na każ dym przed się bior cy spo -
czy wa obo wią zek sa mo dziel ne -
go uisz cza nia po dat ków i skła -
dek spo łecz nych. Każ de go ro ku,
do dnia 1 kwiet nia, na le ży zło żyć
de kla ra cję po dat ko wą wy ka zu -
ją cą do cho dy za mi nio ny rok.
Wię cej in for ma cji mo gą Pań -
stwo zna leźć na stro nie in ter ne -
to wej www.be la sting dienst.nl
lub uzy skać pod nu me rem te le -
fo nu in fo li nii urzę du skar bo we -
go 0800-0543. In fo li nia urzę du
skar bo we go dla klien tów z za -
gra ni cy: +31 (0) 55-5385385.

ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO SPRAW
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l PRA COW NIK PRO DUK CYJ -
NY w Bo xtel. Obo wiąz ki: przy go to -
wy wa nie i pa ko wa nie sa ła tek, prze -
ką sek oraz ka na pek. Wy ma ga nia:
dys po zy cyj ność do pra cy na zmia ny
oraz w okre sie Wiel ka no cy, zręcz -
ność oraz do kład ność. Za dzwoń: Til -
burg 0031 886886350, Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste lve -
en 0031 204701513; CV: jobs@ot -
to work for ce.eu.

l PRA COW NIK PRO DUK CYJ -
NY, Ven ray. Obo wiąz ki: kon tro la
i pa ko wa nie sprzę tu elek tro nicz ne -

go, pra ce ze ska ne rem. Wy ma ga -
nia: zręcz ność, so lid ność, pra ca
w okre sie Wiel ka no cy, zna jo mość
ję zy ka an giel skie go, nie miec kie go
bądź ho len der skie go. Za dzwoń: Til -
burg 0031 886886350, Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste lve -
en 0031204701513, CV: jobs@ot -
to work for ce.eu.

l Pra ca w szklar ni przy Hor -
ten sjach. Est (30 km od 's -Her to -
gen bosch. Dla ko go? Dla osób mło -
dych, pra co wi tych, z ko mu ni ka tyw -
ną zna jo mo ścią ję zy ka an giel skie -

go, nie miec kie go. Co w za mian?
Sta ła pra ca przez ca ły rok, za kwa te -
ro wa nia, ubez pie cze nie. Je śli od po -
wia da ją Ci po wyż sze wa run ki wy ślij
e -ma il z CV na ad res: pra ca@vdba -
-ad vi so ry.pl, a my wy śle my Ci peł ną
ofer tę pra cy.

l Pra ca w szklar ni przy chry -
zan te mach. Po ede ro ijen (30 km
od 's -Her to gen bosch). Dla ko go?
Dla osób mło dych, pra co wi tych,
z ko mu ni ka tyw ną zna jo mo ścią ję zy -
ka an giel skie go, nie miec kie go. Co
w za mian? Sta ła pra ca przez ca ły
rok, za kwa te ro wa nia, ubez pie cze -

nie. Je śli od po wia da ją Ci po wyż sze
wa run ki wy ślij e -ma il z CV na ad res:
pra ca@vdba -ad vi so ry.pl, a my wy -
śle my Ci peł ną ofer tę pra cy.

l Plan ta tor kwia tów. Po ede ro -
ijen (30 km od 's -Her to gen bosch).
Dla ko go? Dla osób mło dych, pra co -
wi tych, z ko mu ni ka tyw ną zna jo mo -
ścią ję zy ka an giel skie go, nie miec -
kie go. Co w za mian? Sta ła pra ca
przez ca ły rok, za kwa te ro wa nia,
ubez pie cze nie. Je śli od po wia da ją Ci
po wyż sze wa run ki wy ślij e -ma il z CV
na ad res: pra ca@vdba -ad vi so ry.pl,
a my wy śle my Ci peł ną ofer tę pra cy.

l Pra ca w ogrod nic twie (chry -
zan te my) OD ZA RAZ. Je steś
w wie ku od 18 do 22 lat? szu kasz
STA ŁEJ pra cy w Ho lan dii? Ma my dla
Cie bie ofer tę pra cy OD ZA RAZ
do pra cy w ogrod nic twie (chry zan te -
my). Co gwa ran tu je my? Pra cę przez
ca ły rok, 150 – 160 go dzin mie -
sięcz nie, za kwa te ro wa nie, ubez pie -
cze nie. Cze go ocze ku je my? Za pa łu
do pra cy, zna jo mo ści w stop niu ko -
mu ni ka tyw nym jed ne go z ję zy ków:
nie miec kie go, an giel skie go lub ho -
len der skie go. Je śli od po wia da ją Ci
po wyż sze wa run ki wy ślij e -ma il z CV
na ad res: pra ca@vdba -ad vis ory. pl,
a my wy śle my Ci peł ną ofer tę pra cy.

l PRO GRA MI STA -OPE RA TOR
CNC. OPIS STA NO WI SKA: Pro gra -
mo wa nie ma szyn CNC. WY MA GA -
NIA: Wy kształ ce nie wyż sze tech -
nicz ne, pre fe ro wa ne o spe cjal no ści
bu do wa ma szyn, me cha tro ni ka,
pro gra mo wa nie ma szyn CNC; Do -
świad cze nie w pro gra mo wa niu ma -
szyn CNC; Zna jo mość bu do wy ma -
szyn; Bar dzo 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. 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: PRO GRA MI STA -OPE RA -
TOR CNC.

l To karz CNC Pro gra mi sta
wszyst kie pro gra my. Ho len der -
skie Biu ro Pra cy De con Uit zend bu -
re au B. V. po szu ku je kan dy da tów
do pra cy na sta no wi sko To karz CNC
Pro gra mi sta wszyst kie pro gra my.
De con ofe ru je: do god ne wa run ki
pla co we net to, do god ne wa run ki
miesz ka nio we – po kój 1 os. bez -
płat ny dla pra cow ni ka, do da tek
do wy pła ty w ra mach re kom pen sa -
ty prze jaz du z PL/NL, ubez pie cze nie
zdro wot ne. Oso by wy kształ co ne
na w/w sta no wi ska z mo ty wa cja
pro szo ne są o wy sła nie wszyst kich
nie zbęd nych do ku men tów na ad res
ma ilo wy in fo@de con.nl. Do ku men ty
pro szę za łą czać w ma ilu z do pi -
skiem sta no wi ska pra cy np. k. ko -
wal ski/slu sarz.

l Fre zer CNC Pro gra mi sta
wszyst kie pro gra my. Ho len der -
skie Biu ro Pra cy De con Uit zend bu -
re au B. V. po szu ku je kan dy da tów
do pra cy na sta no wi sko Fre zer CNC
Pro gra mi sta wszyst kie pro gra my.
De con ofe ru je: do god ne wa run ki
pla co we net to, do god ne wa run ki
miesz ka nio we – po kój 1 os. bez -
płat ny dla pra cow ni ka, do da tek
do wy pła ty w ra mach re kom pen sa -
ty prze jaz du z PL/NL, ubez pie cze nie
zdro wot ne. Oso by wy kształ co ne
na w/w sta no wi ska z mo ty wa cja
pro szo ne są o wy sła nie wszyst kich
nie zbęd nych do ku men tów na ad res
ma ilo wy in fo@de con.nl. Do ku men ty
pro szę za łą czać w ma ilu z do pi -
skiem sta no wi ska pra cy np. k. ko -
wal ski/slu sarz.

l To karz kon wen cjo nal ny. Ho -
len der skie Biu ro Pra cy De con Uit -
zend bu re au B. V. po szu ku je kan dy -
da tów do pra cy na sta no wi sko To -
karz kon wen cjo nal ny. De con ofe ru -
je: do god ne wa run ki pla co we net to,
do god ne wa run ki miesz ka nio we
– po kój 1 os. bez płat ny dla pra cow -
ni ka, do da tek do wy pła ty w ra mach
re kom pen sa ty prze jaz du z PL/NL,
ubez pie cze nie zdro wot ne. Oso by
wy kształ co ne na w/w sta no wi ska
z mo ty wa cja pro szo ne są o wy sła nie
wszyst kich nie zbęd nych do ku men -
tów na ad res ma ilo wy in fo@de -
con.nl. Do ku men ty pro szę za łą czać
w ma ilu z do pi skiem sta no wi ska
pra cy np. k. ko wal ski/slu sarz.

l Fre zer kon wen cjo nal ny. Ho -
len der skie Biu ro Pra cy De con Uit -
zend bu re au B. V. po szu ku je kan dy -
da tów do pra cy na sta no wi sko Fre -
zer kon wen cjo nal ny. De con ofe ru je:
do god ne wa run ki pla co we net to,
do god ne wa run ki miesz ka nio we
– po kój 1 os. bez płat ny dla pra cow -
ni ka, do da tek do wy pła ty w ra mach
re kom pen sa ty prze jaz du z PL/NL,
ubez pie cze nie zdro wot ne. Oso by
wy kształ co ne na w/w sta no wi ska
z mo ty wa cja pro szo ne są o wy sła nie
wszyst kich nie zbęd nych do ku men -
tów na ad res ma ilo wy in fo@de -
con.nl. Do ku men ty pro szę za łą czać
w ma ilu z do pi skiem sta no wi ska
pra cy np. k. ko wal ski/slu sarz.

l Elek tro mon ter ma -
szyn 500-600volt. Ho len der skie
Biu ro Pra cy De con Uit zend bu re au
B. V. po szu ku je kan dy da tów
do pra cy na sta no wi sko Elek tro -
mon ter ma szyn 500-600volt. De -
con ofe ru je: do god ne wa run ki pla -
co we net to, do god ne wa run ki
miesz ka nio we – po kój 1 os. bez -
płat ny dla pra cow ni ka, do da tek
do wy pła ty w ra mach re kom pen -
sa ty prze jaz du z PL/NL, ubez pie -
cze nie zdro wot ne. Oso by wy -
kształ co ne na w/w sta no wi ska
z mo ty wa cja pro szo ne są o wy sła -
nie wszyst kich nie zbęd nych do ku -
men tów na ad res ma ilo wy in -
fo@de con.nl. Do ku men ty pro szę
za łą czać w ma ilu z do pi skiem sta -
no wi ska pra cy np. k. ko wal -
ski/slu sarz.

l Spa wacz bu do wa ma szyn
MIG, MAG, TIG. Ho len der skie Biu -
ro Pra cy De con Uit zend bu re au B. V.
po szu ku je kan dy da tów do pra cy
na sta no wi sko Spa wacz bu do wa
ma szyn MIG, MAG, TIG. De con ofe -
ru je: do god ne wa run ki pla co we net -
to, do god ne wa run ki miesz ka nio we
– po kój 1 os. bez płat ny dla pra cow -
ni ka, do da tek do wy pła ty w ra mach
re kom pen sa ty prze jaz du z PL/NL,
ubez pie cze nie zdro wot ne. Oso by
wy kształ co ne na w/w sta no wi ska
z mo ty wa cja pro szo ne są o wy sła nie
wszyst kich nie zbęd nych do ku men -
tów na ad res ma ilo wy in fo@de -
con.nl. Do ku men ty pro szę za łą czać
w ma ilu z do pi skiem sta no wi ska
pra cy np. k. ko wal ski/slu sarz.

PRACA
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W ostat nim dniu grud nia ub.
r. za koń czył się wie lo let ni
pro gram usta no wio ny
w 2005 ro ku –„Po moc pań -
stwa w za kre sie do ży wia nia”.

Obec nie w wie lu gmi nach
trwa ją pra ce nad wdro że niem
pro gra mów po mo cy spo łecz nej
na la ta 2014-2020. Wie lo let ni
pro gram „Po moc pań stwa w za -
kre sie do ży wia nia” na ko lej nych
sześć lat rząd przy jął na po cząt -
ku grud nia ub. r.. Ja ki jest po -
ziom ubó stwa w na szym re gio -
nie? Czy ogrom ne pie nią dze wy -
da ne na in we sty cje w mi nio nych
la tach przy no szą zmniej sze nie
ob sza ru bie dy, a mo że nie prze -
kła da ją się w pro sty spo sób
na li kwi da cję pro ble mu nie do ży -
wie nia dzie ci na War mii i Ma zu -
rach, któ re ni gdy nie na le ża ły
do naj bo gat szych?

Ca ły pro gram do ży wia nia po -
my śla ny jest ja ko współ uczest nic -
two w nim ad mi ni stra cji rzą do wej
i sa mo rzą do wej przede wszyst -
kim przez po łą cze nie źró deł je go
fi nan so wa nia. Głów nym ko or dy -
na to rem pro gra mu na po zio mie
rzą do wym jest Mi ni ster Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej. Part ne ra mi
pro gra mu na szcze blu wo je -
wództw są wo je wo do wie a na po -
zio mie gmin wój to wie, bur mi -
strzo wie i pre zy den ci miast. Każ -
da gmi na po sia da wy spe cja li zo -
wa ne w po mo cy spo łecz nej jed -
nost ki i to one są od po wie dzial ne
za re ali zo wa nie za ło żeń pro gra -
mu do ży wia nia. War to o tym
wspo mnieć, bo w po przed nim
okre sie obo wią zy wa nia spra wa -
mi do ży wia nia w for mie po sił ku
czy prze ka zy wa nia żyw no ści po -
trze bu ją cym mo gły zaj mo wać się
na pod sta wie zle ce nia za da nia
pod mio ty nie pu blicz ne.

Kto mo że uzy skać wspar cie?

Z pie nię dzy prze ka zy wa nych
gmi nom na re ali za cję pro gra mu

mo gą ko rzy stać przede wszyst -
kim dzie ci w wie ku przed pod ję -
ciem na uki w szko le pod sta wo -
wej i póź niej aż do cza su ukoń cze -
nia szko ły po nad gim na zjal nej
– mó wi kie row nik GOPS w Świąt -
kach, Ewa Ja nik. Po za dzieć mi
z po mo cy mo gą rów nież po speł -
nie niu wa run ków jej przy zna nia
ko rzy stać oso by i ro dzi ny po zo sta -
ją ce w szcze gól nych sy tu acjach
ży cio wych ta kich jak sa mot ność,
po de szły wiek czy nie peł no spraw -
ność. Prze wi dzia no trzy róż ne ro -
dza je po mo cy spro wa dza ją ce się
do jed ne go: że by nikt nie czuł gło -
du. Dla te go po mo cy moż -
na udzie lać w for mie go to we go
po sił ku, świad cze nia pie nięż ne go
na za kup po sił ku lub żyw no ści
lub rze czo wo w po sta ci pro duk -
tów żyw no ścio wych. Pew ny mi
ogra ni cze nia mi pro gra mu jest to,
że nie prze wi du je on fi nan so wa -
nia two rze nia i do po sa ża nia sto -

łó wek a na wet punk tów przy go to -
wy wa nia i wy da wa nia po sił ków.

Ile do kła da ją gmi ny?

Każ da gmi na mo że otrzy mać
do ta cję z bu dże tu wo je wo dy
na re ali za cję pro gra mu, je śli
wkład pie nięż ny gmi ny wy no si
nie mniej niż 40 proc. ogól nych
kosz tów re ali za cji za da nia. Gmi -
na mo że się ubie gać o zmniej -
sze nie udzia łu wła sne go do 20
proc. kosz tów, ale mu si to uza -
sad nić. W ro ku ubie głym wo je -
wo da War miń sko -ma zur ski
prze ka zał gmi nom na re ali za cję
pro gra mu do ży wia nia nie ma łą
kwo tę, bo po nad 40 mln zło tych.

Da ne są alar mu ją ce

W 2013 ro ku z pro gra mu,, Po -
moc pań stwa w za kre sie do ży -
wia nia” sko rzy sta ło 3004 dzie ci

i mło dzie ży oraz 5 746 osób do -
ro słych w sto li cy wo je wódz twa
Olsz ty nie.

Na re ali za cję pro gra mu prze -
zna czo no łącz ną kwo -
tę 3 752 004 zł, z cze -
go: 980 000 zł sta no wi ły środ ki
wła sne gmi ny a 2 772 004 zł
Olsz tyn otrzy mał z do ta cji ce lo -
wej bu dże tu pań stwa. Prze wi -
dy wa nia na ten rok nie są opty -
mi stycz ne, co do licz by osób
kwa li fi ku ją cych się do pro gra -
mu. -Spo dzie wa my się, że
z pro gra mu w ro ku bie żą cym
sko rzy sta oko ło 8500 osób.
Na re ali za cję pro gra mu ze
środ ków wła snych prze zna czy -
li śmy kwo tę 980 000zł – do -
wie dzie li śmy się od Wio let ty
Kra wiec, kie row ni ka Dzia łu
Świad czeń So cjal nych olsz tyń -
skie go MOPS -U.

W sa mej gmi nie Świąt ki
na ok. 4 tys. miesz kań ców 491

osób ob ję tych by ło do ży wia -
niem. Oso by te po cho dzi ły
ze 143 ro dzin, z cze go dzie ci by -
ło 217 – po wie dzia ła nam kie -
row nik świąt kow skie go GOPS -
u, Ewa Ja nik. Da ne dla ca łe go
wo je wódz twa jesz cze bar dziej
wy ostrza ją pro blem nie do ży wie -
nia.

W ca łym wo je wódz twie war -
miń sko -ma zur skim w 2013 ro -
ku z róż nych form do ży wia nia
sko rzy sta ło 23 524 dzie ci do 7
ro ku ży cia. Pra wie po ło wa z nich
po cho dzi ła z te re nów wiej skich.
Jesz cze więk szą gru pę sta no wi -
ła mło dzież, któ rą pro gram obej -
mu je aż do cza su ukoń cze nia
szko ły po nad gim na zjal nej.
Wszyst kich uczniów w pro gra -
mie by ło 47 488 z cze go 29 526
osób za miesz ki wa ło na wsi
– mó wi rzecz nik pra so wy wo je -
wo dy war miń sko -ma zur skie go
Edy ta Wro tek.

Osób kwa li fi ku ją cych się
do pro gra mu przy by wa

Po rów na nie do ro ku 2012,
je śli cho dzi o ko rzy sta ją ce
dzie ci i mło dzież z do ży wia nia
wy pa da rów nie nie po ko ją co
ze wzglę du na przy rost licz by
osób w 2013 ro ku. Licz by mó -
wią sa me za sie bie. Naj wię cej
bo o 1 160 w po rów na niu z ro -
kiem 2012, w ubie głym ro ku
przy by ło dzie ci w gru pie do 7
ro ku ży cia. W tym sa mym
okre sie po rów naw czym mniej
przy by ło do pro gra mu do ży -
wia nia mło dzie ży star szej,
w gru pie do ukoń cze nia szko ły
po nad gim na zjal nej. Jej licz ba
wzro sła o 257 osób.

Ja kie skut ki dla mło de go
czło wie ka i je go roz wo ju nie -
sie ze so bą stan nie do ży wie -
nia or ga ni zmu wszy scy ma my
świa do mość, po li ty cy za pew -
ne też. Cie ka we jed nak czy gó -
ra unij nych fun du szy na in we -
sty cje i pro gra my w la -
tach 2014 -2020 po ra dzi so -
bie ze wsty dli wym pro ble -
mem, ja kim jest nie do ży wie -
nie dzie ci i mło dzie ży. Moż -
na jed nak mieć oba wę, że ja -
dąc przez Pol skę szyb ki mi au -
to stra da mi w stro nę Eu ro py,
po li ty cy zno wu nie zdą żą do -
strzec te go co się dzie je w po -
bli żu dróg szyb kie go ru -
chu. I ra czej nie po mo że za kli -
na nie rze czy wi sto ści i ga da ni -
na o przy sło wio wym da wa niu
węd ki za miast ry by. Swe go
cza su na na szych ła mach nie
kto in ny, jak prof. Ry szard Bu -
gaj pod su mo wał li be ral ne
kon cep cje od no sząc się do po -
my słu z węd ką, ra cjo nal nie
przy po mi na jąc, że „za nim da -
my węd kę trze ba spraw dzić
czy w sta wie są ry by”.

DA RIUSZ GO ŁĘ BIOW SKI

ŹRÓ DŁO: GA ZE TA WAR MIŃ SKA 

EXTRA

Z sa mo cho dów mkną cych po no wych au to stra dach nie wi dać głod nych dzie ci

Do ży wia nie wciąż po trzeb ne

FOT. STOCK. XCHNG 
/ CHO KIN GXL
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Sta ty stycz ny Po lak spo ży wa
co dzien nie pra wie 11 gra -
mów so li. To po nad dwa ra zy
wię cej, niż prze wi du ją za le -
ce nia WHO. Nad mier ne spo -
ży cie so li szko dzi zdro wiu
– mó wi li eks per ci pod czas
kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej
w czwar tek przez In sty tut
Żyw no ści i Ży wie nia w War -
sza wie. 

„Sól na le ży do naj waż niej -
szych czyn ni ków wy wo łu ją cych
nad ci śnie nie tęt ni cze, uda ry mó -
zgu, za wa ły ser ca, ra ka żo łąd ka
czy oste opo ro zę. Moż na więc
– a na wet trze ba – bić na alarm,
ostrze ga jąc kon su men tów, że
sól to wca le nie sprzy mie rze niec,
lecz ci chy i pod stęp ny za bój ca”
– mó wił prof. Mi ro sław Ja rosz,
dy rek tor In sty tut Żyw no ści i Ży -
wie nia (IŻŻ).

Za le ca ne przez WHO spo ży cie
so li to naj wy żej 5 gra mów
na dzień. Spo śród kra jów eu ro -
pej skich tak ni skie spo ży cie ma
tyl ko Cypr. Jak wy ni ka z przed -
sta wio nych przez dr Ewę Ry chlik
z IŻŻ da nych, po mię dzy ro -
kiem 1998 a 2012 spo ży cie so -
li w Pol sce spa dło z 15,11
do 10,91 gra ma.

Jak przy po mniał Ja rosz, sól
spo żyw cza (chlo rek so du) jest
obec na nie mal w każ dym da -
niu i więk szo ści prze two rzo -
nych pro duk tów spo żyw czych.
Z pro duk tów prze two rzo nych
po cho dzi od 40 do 80 proc.,
pod czas gdy sól do da wa -

na pod czas go to wa nia i do sa -
la nia przy sto le to 20 do 60
proc. Zmniej sza jąc spo ży cie
so li o 6 gra mów na do bę moż -
na by zmniej szyć licz bę uda -
rów o 24 proc, a za wa łów o 18
proc. W przy pad ku nad ci śnie -
nia przy ta kiej re duk cji moż -

na zmniej szyć daw kę le ków
lub cał ko wi cie je od sta wić.

„Mniej sze spo ży cie so li po -
zwo li ło by skró cić ko lej ki do le ka -
rzy” – pod kre ślił eks pert. Jak wy -
ni ka z przy to czo nych ana liz bry -
tyj skie go mi ni ster stwa zdro wia,
re duk cja dzien ne go spo ży cia so -

li tyl ko o 1 gram po zwo li ła by
rocz nie w ska li ca łe go kra ju zre -
du ko wać licz bę zgo nów o po -
nad 4 tys. i za osz czę dzić 288
mln fun tów.

Dr An na Woj ta sik z IŻŻ za zna -
czy ła, że pro blem wy so kiej za -
war to ści so du do ty czy nie tyl ko

pro duk tów o wy so kim stop niu
prze two rze nia, ale rów nież ki szo -
nek (ogór ki, ka pu sta), se rów czy
pie czy wa. Czę sto wię cej so li do -
da je się po to, by pro dukt był
smacz niej szy – np. 100 gra mów
buł ki za wie ra wię cej so du
niż 100 gra mów ra zo we go chle -
ba, bo ten ostat ni ma wy ra zi sty
smak. W opi nii eks per tów przy -
pra wy w wie lu przy pad kach mo -
gą za stą pić sól.

Do brze jest wy bie rać ra czej
pro duk ty świe że niż prze two rzo -
ne, usu nąć sol nicz kę ze sto łu,
a pod czas za ku pów czy tać ety -
kiet ki i wy bie rać pro duk ty
z mniej szą ilo ścią so li – za chę -
ca li spe cja li ści. Ta ka se lek cja
po zwa la ob ni żyć spo ży cie so li
na wet o 72 proc. Cza sa mi
na ety kie cie po da wa na jest sa -
ma za war tość so du. War to wie -
dzieć, że 1 gram so du to od po -
wied nik 2,5 gra ma so li (NaCl).
No we unij ne prze pi sy, któ re wej -
dą w ży cie od 13 grud nia 2016
r., bę dą wy ma ga ły od pro du cen -
tów po da wa nia za war to ści so li
w pro duk tach.

Od 10 do 16 mar ca 2014
trwa Świa to wy Ty dzień Wal ki
z Nad mier nym Spo ży ciem So li. 

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Eks per ci przy po mi na ją: sól to ci chy za bój ca

FOT. STOCK. XCHNG / JAR SEM

Spo łecz ny lęk przed ma ri hu -
aną spra wia, że nie wy ko rzy -
stu je my po ten cja łu lecz ni -
cze go za war te go w ko no -
piach – pod kre ślił zna ny neu -
ro far ma ko log prof. Je rzy Ve -
tu la ni w wy kła dzie wy gło szo -
nym w ra mach kra kow skie go
Ty go dnia Mó zgu. 

Za zna czył, że stwier dzo no te -
ra peu tycz ne dzia ła nie ma ri hu -
any w wy pad ku wie lu scho rzeń,
m.in. stward nie nia roz sia ne go,
AIDS czy ja skry.

Wy kład prof. Ve tu la nie go
– w 2012 ro ku lau re ata kon kur -
su „Po pu la ry za tor Na uki” za ca -
ło kształt dzia łal no ści – w naj -
więk szej au li Au di to rium Ma xi -
mum Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go cie szył się nie by wa łym
za in te re so wa niem. W sa li za bra -
kło krze seł, więc wie le osób
– przede wszyst kim mło dych
słu cha czy – śle dzi ło pre lek cję
sie dząc na pod ło dze lub na sto -
ją co.

DOKOŃCZENIE NA STR. 12

O leczniczym zastosowaniu
marihuany/ Krakowski

Tydzień Mózgu

FOT. STOCK. XCHNG / NEBULA HAZE
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Ba dacz z In sty tu tu Far ma ko -
lo gii PAN przy po mniał, że moż li -
wość lecz ni cze go wy ko rzy sta nia
li ści ko no pi od kry li już w sta ro -
żyt no ści miesz kań cy kra jów
Wscho du: In dii, Chin, Me zo po ta -
mii czy Egip tu. We dług źró deł pi -
sa nych Chiń czy cy już w III ty siąc -
le ciu p. n. e. wy ko rzy sty wa li eks -
trak ty z tych ro ślin ja ko le ki prze -
ciw bó lo we i prze ciw spa stycz ne
(zmniej sza ją ce sztyw ność mię -
śni). W świę tych księ gach hin du -
izmu – We dach wspo mi na się
o ko no piach ja ko o le ku prze ciw
bó lo wi, bez sen no ści oraz środ -
ko wi prze ciw znie czu le niu ope ra -
cyj ne mu.

Eu ro pej czy cy – przy po mniał
pro fe sor – wpa dli na me dycz ne

za sto so wa nie tej ro śli ny sto sun -
ko wo póź no – w koń cu XVIII wie -
ku. Co wię cej, w cza sach nam
bliż szych – na po cząt ku XX wie -
ku, zde le ga li zo wa no w USA i Ka -
na dzie ma ri hu anę, po dob nie
sta ło się na na szym kon ty nen -
cie. Po tem, z bie giem cza su,
na Za cho dzie na ra sta ła kam pa -
nia prze ciw ma ri hu anie, któ ra
spo wo do wa ła ro dzaj spo łecz ne -
go ta bu wo kół ja kie go kol wiek jej
wy ko rzy sta nia, tak że w ce lach
te ra pii.

Do pie ro od dru giej po ło wy
ubie głe go wie ku za czę to na no -
wo – już na ba zie na uko wych
usta leń – do ce niać te ra peu tycz -
ne zna cze nie ma ri hu any.
W 1964 ro ku od kry to ak tyw ny
skład nik ma ri hu any – THC – od -
po wie dzial ny za jej dzia ła nie psy -

cho tro po we ra zem z in ny mi sub -
stan cja mi ogól nie okre śla ny mi
ja ko ka na bi no idy. Na stęp nie
zna le zio no tak że od po wied ni re -
cep tor THC w ludz kim mó zgu.

Dzię ki ba da niom wia do mo
dziś, że ma ri hu ana, a tak że czy -
sty THC, po sia da ją wie le wła sno -
ści far ma ko lo gicz nych, m.in.
dzia ła nie prze ciw bó lo we, roz luź -
nia ją ce mię śnie, roz sze rza ją ce
oskrze la, zmniej sza ją ce śli nie -
nie, po bu dza ją ce ape tyt czy in -
du ku ją ce sen.

Dla te go – za zna czył prof. Ve -
tu la ni – ma ri hu ana mo że być
sku tecz na w za bu rze niach zwią -
za nych z po bie ra niem po kar mu,
ta kich jak oty łość, ano rek sja czy
nud no ści. Po bu dza nie ape ty tu
przez tę sub stan cję jest istot ne
tak że w wy pad ku AIDS, gdy pro -
ble mem jest brak łak nie nia, po -
wo du ją cy wy nisz cze nie or ga ni -
zmu. Z po wo du wła sno ści prze -
ciw bó lo wych ma ri hu any sto su je
się ją tak że w ter mi nal nych sta -
diach no wo two ru, gdy słab nie
efekt mor fi ny. Co nie zwy kle waż -
ne, pro wa dzo ne od lat 70. ubie -
głe go wie ku ba da nia po ka zu ją,
że róż ne go ty pu ka na bi no idy ha -
mu ją roz mna ża nie ko mó rek no -
wo two ro wych. We dług prof. Ve -
tu la nie go, li sta no wo two rów,
któ rych roz wój ha mu je THC, sta -
le się wy dłu ża i moż na mieć na -
dzie ję, że za owo cu je to po wsta -
niem no wych, sku tecz niej szych
me tod le cze nia ra ka.

Te ra pia ma ri hu aną jest uwa -

ża na za szcze gól nie sku tecz ną
przy bó lach zwią za nych ze spa -
stycz no ścią, zwłasz cza
przy stward nie niu roz sia nym.
Pre le gent wy mie nił tak że in ne
scho rze nia, jak ast ma czy ja -
skra, w wy pad ku któ rych stwier -
dzo no ko rzyst ne zdro wot ne
efek ty pa le nia ma ri hu any.

„Po ten cjał lecz ni czy ma ri hu -
any, za war tych w niej ka na bi no -
idów i syn te tycz nych le ków o po -
dob nej bu do wie jest ol brzy mi.
Rów nie ol brzy mi, choć nie uza -
sad nio ny jest spo łecz ny lęk
i opór przed się gnię ciem do te go
nie dro gie go na tu ral ne go źró dła
po ten cjal nie wspa nia łych a nie -
dro gich le ków”
– pod su mo wał
prof. Ve tu la ni. Za -
uwa żył przy tym, że
choć sam jest zde -
cy do wa nym zwo -
len ni kiem te ra peu -
tycz ne go wy ko rzy -
sta nia ma ri hu any,
je go po glą dów nie
po dzie la ją wszy scy
spe cja li ści.

Skąd wy ni ka ten
opór? Przede
wszyst kim – za -
uwa żył prof. Ve tu la -
ni – bie rze się on
z roz po wszech nio -
nej sze ro ko opi nii
o sil nie uza leż nia ją -
cym dzia ła niu ma -
ri hu any.

Wy kła dow ca za -

uwa żył, że nie mal każ da sub -
stan cja, je śli się jej nad uży wa,
ma ne ga tyw ne skut ki – po dob -
nie jest też z ma ri hu aną. Stwier -
dzo no, że krót ko po uży ciu osła -
bia ona funk cje mo to rycz ne i po -
znaw cze – np. po wo du je zwol -
nie nie re flek su – stąd w wie lu
kra jach słusz nie za ka za ne jest
pro wa dze nie po jaz dów po wy pa -
le niu ma ri hu any. Sub stan cja ta
upo śle dza tak że pa mięć krót ko -
trwa łą – dla te go pa le nie „jo in ta”
np. przed eg za mi nem na stu -
diach mo że mieć fa tal ne skut ki
dla stu den tów.

Jed nak cy to wa ne przez kra -
kow skie go neu ro far ma ko lo ga

da ne (z lat 90. ub. wie ku)
wska zu ją na to, że nie ca łe 10
proc. pa la czy ma ri hu any trwa -
le się od niej uza leż nia.
W świe tle tych że da nych,
znacz nie moc niej sze dzia ła nie
uza leż nia ją ce ma ją ni ko ty na,
he ro ina, ko ka ina, al ko hol i am -
fe ta mi na.

*  *  *
Wię cej o lecz ni czym za sto so -

wa niu ma ri hu any moż na prze -
czy tać na ła mach cza so pi sma
„Wszech świat”, nr 1-3 2014. Za -
miesz czo ne są tam tak że in ne
ma te ria ły z za koń czo ne go wła -
śnie Ty go dnia Mó zgu w Kra ko -
wie, m.in. o tym, czy moż -
na stwo rzyć mózg ze skó ry,
o neu ro bio lo gii opty mi zmu czy
o neu ro nal nych me cha ni zmach
mo ty wa cji.

„Ty dzień Mó zgu” w Kra ko wie
(10-16 mar ca) zor ga ni zo wa li:
Pol skie To wa rzy stwo Przy rod ni -
ków im. Ko per ni ka, Za kład Bio -
lo gii i Ob ra zo wa nia Ko mór ki UJ,
In sty tut Far ma ko lo gii PAN
w Kra ko wie.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

WTOREK, 25 marca 2014Zdrowie i uroda12

19 lu te go por tal prweb. com
(http://www. prweb.
com/re le ases/ASOT/Thi -
me ro sal/prwe b11598819.
htm) ujaw nił to, co po dej rze -
wa no już od daw na. Mia no -
wi cie, iż ist nie je zwią zek po -
mię dzy au ty zmem, a rtę cią,
któ rą za wie ra pre pa rat tio -
mer sal. 

Do ku men ty, któ re ujaw nio no,
do star cza ją na to nie zbi tych do -

wo dów. Ba da niom pod da -
no 400 000 dzie ci uro dzo nych
w la tach 1991-1997. Uzy ska ne
wy ni ki do wo dzą, że wy sta wie ni
dziec ka w pierw szym mie sią cu
ży cia na dzia ła nie tio mer sa lu
ma zwią zek z wy so kim ry zy kiem
za cho ro wa nia na au tyzm (7,6
ra za więk sze ry zy ko) i in ne za bu -
rze nia pra cy mó zgu. 

Do ku men ty te do wo dzą rów -
nież, iż sprze daw cy już od 20 lat
o ta kim ry zy ku wie dzie li, jed nak
ca ły czas te mu za prze cza -

no. CDC (Cen ters for Di se ase
Con trol and Pre ven tion) już w ro -
ku 1999 uzy skał po twier dze nie
zwięk szo ne go ry zy ka za bu rzeń
neu ro lo gicz nych a po da wa niem
w okre sie nie mow lęc twa szcze -
pio nek za wie ra ją cych trio mer -
sal, jed nak da ne te utaj nio no.

ŹRÓDŁO: 

HTTP://WOLNEMEDIA.NET/ZDROWIE/

ZWIAZEK-SZCZEPIEN-

Z-AUTYZMEM-UDOWODNIONY/

DANUTA GANCARZ

Udowodniono związek
pomiędzy szczepieniami

a autyzmem!

FOT. STOCK. XCHNG / BRIAN HO SKINS

O leczniczym zastosowaniu
marihuany/ Krakowski

Tydzień Mózgu

FOT. STOCK. XCHNG / RICKY RIGHT

FOT. STOCK. XCHNG / DOKBOB
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Wi tam,
Chcia łam za py tać jak wy glą da pro ce -

du ra z roz li cza niem po dat ku w Ho lan dii.
Zo sta łam roz li czo na w stycz niu w biu rze
i mam do zwro tu dla mnie 800 eu ro.
Kie dy mo gę li czyć na in for ma cję z Be la -
sting dienst i otrzy mać zwrot pie nię dzy?
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:

Je śli roz li cza ła Pa ni w stycz niu
rok 2013 (nie ste ty nie na pi sa ła Pa ni
któ ry, więc za kła da my, że ze szły), to de -
cy zja po dat ko wa w tej spra wie po win -
na się po ja wić do koń ca czerw ca mak -
sy mal nie. Na niej po win na wid nieć kwo -
ta zwro tu po dat ku dla Pa ni.

Wi tam,
Roz li czy łam się z po dat ku te raz

w stycz niu za rok 2013... Mam ro zu -
mieć, że na de cy zję mam li czyć naj wcze -
śniej w czerw cu?

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:

Tak, mak sy mal nie do koń ca czerw -
ca.

Wi tam ser decz nie,
Pi szę do Pań stwa, bo mam kil ka py -

tań, a mia no wi cie chcia łam się roz li czyć
za rok 2013. Pra co wa łam z chło pa kiem
w Ho lan dii przez kil ka mie się cy (18 lu ty
do 28 maj), nie by li śmy za mel do wa ni
(pra ca se zo no wa przez agen cje pra cy).
Pie nią dze, ja kie za ro bi li śmy, to po ni żej 8
ty się cy eu ro. W po przed nich la tach
przy ta kiej kwo cie otrzy my wa li śmy ca ły
zwrot po dat ku, a w tym ro ku oso ba któ -
ra mnie za wsze roz li cza ła po in for mo wa -
ła mnie, że się coś po zmie nia ło i mo gę
w ogó le nic nie otrzy mać, żad ne go zwro -
tu. Pro szę mi po wie dzieć, co się po zmie -
nia ło. Al bo ina czej: czy fak tycz nie się po -
zmie nia ło i mo że my nie otrzy mać w ogó -

le zwro tu czy po pro stu po win nam zmie -
nić oso bę do roz li cze nia?

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:

Nie ste ty oso ba, któ ra Pa nią tak po in -
for mo wa ła ma ra cję. Od ro ku po dat ko -
we go 2013 za szły ogrom ne zmia ny
w roz li cza niu po dat ku z Ho lan dii. Zwrot
po dat ku nie jest już uza leż nio ny od te -
go, ile Pa ni za ro bi ła. Od tej po ry jest to
sko re lo wa ne z okre sem Pa ni pra cy
w Ni der lan dach. Na stro nie www.roz licz -
sie.pl znaj du je się kal ku la tor, na pod sta -
wie któ re go mo że Pa ni ob li czyć ile po -
dat ku Pa ni po win na od zy skać po wpro -
wa dzo nych przez Urząd zmia nach.

Wi tam ser decz nie,
We dług kal ku la to ra do stęp ne go

na stro nie www.roz licz sie.pl wy szło mi,
że jesz cze mu szę ja za pła cić 60 eu ro po -
dat ku... W związ ku z tym mam py ta nie:
czy mu szę się roz li czyć? Czy każ dy czło -
wiek pra cu ją cy w Ho lan dii ma obo wią -
zek roz li cze nia się??? Czy te no we za sa -
dy po dat ko we ja kie oni wpro wa dzi li są
zgod ne z pra wem i z pra wem unij nym?
Prze cież te no we za sa dy są tro chę dziw -
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:

Za sa dy zo sta ły wpro wa dzo ne na po -
cząt ku 2013 ro ku i praw da jest ta ka, że
nie zo sta ły ni gdzie ofi cjal nie ogło szo ne.
Stąd ca łe za mie sza nie i brak in for ma cji
od po cząt ku. Za sa dy te są ow szem
zgod ne z pra wem po nie waż zo sta ły
usta no wio ne przez wła dze ho len der -
skie. W kwe stii roz li cze nia po le ca my się

Pa ni roz li czyć, po nie waż jest praw do po -
dob ne, że w Pa ni wła śnie przy pad ku po -
ja wi się we zwa nie do roz li cze nia z Urzę -
du. 

Wi tam,
Mam pro blem do ty czą cy CVZ, a mia -

no wi cie pra cu jąc w Ho lan dii przez
agen cję pra cy w ubie głym ro ku, ja koś
od stycz nia przez kil ka ty go dni nie mia -
łem ubez pie cze nia. Spo strze głem to
do pie ro po ja kimś cza sie i zgło si łem to
mo je mu ko or dy na to ro wi, lecz on
stwier dził, że to nie moż li we, ale
po przej rze niu do ku men tów ce tli fak -
tycz nie nie by ło po trą ca ne ubez pie cze -
nie i go nie mia łem. Od ma ja 2013 ro -
ku do stycz nia te go ro ku pra co wa łem
w Pol sce. Obec nie zno wu je stem w Ho -
lan dii, tyl ko w in nym miej scu za miesz -
ka nia. Na sta ry ad res przy cho dzi ła
do mnie pocz ta, któ rą lo ka to rzy od da -
wa li ko or dy na to ro wi, ale kil ka dni te mu
zno wu przy szedł do ku ment i sta ła pra -
cow ni ca oraz miesz kan ka te go ad re su
otwo rzy ła to i da ła mi znać. Do dam, że
zna ję zyk ho len der ski i pi smo do ty czy
ka ry 300 zło tych. Nie wiem co ro bić,
o co cho dzi i co się dzie je, prze cież to,
że nie zo sta łem ubez pie czo ny, nie jest
mo ją wi ną. Gdy bym wie dział, że nie
mam obo wiąz ko we go ubez pie cze nia,
to sam bym so bie to opła cił. Mam
wszyst kie ce tle na któ rych pra co daw ca
nie uwzględ nił ubez pie cze nia. Jak to
za ła twić, abym te go nie pła cił, gdyż to
nie mo ja wi na? Do dam, iż pew na zna -
jo ma rów nież mia ła ta ką sy tu ację i CVZ
od stą pił od ka ry, gdyż to by ła wi na pra -
co daw cy. Pro szę o po ra dę. Do dam, że
je że li cho dzi o CVZ, to w da nym cza sie
jak się do wie dzia łem, że nie mia łem
ubez pie cze nia, to ko or dy na tor po wie -
dział, że bym się tym nie przej mo wał,
a te raz jest pro blem. Pro szę o po moc.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

CVZ z pew no ścią nie na ło żył na Pa -
na ka ry w wa lu cie pol skiej, stąd na sza
wąt pli wość od no śnie sa me go pi sma
(mo że to pi smo z fir my win dy ka cyj -
nej?). W kwe stii Pa na ubez pie cze nia
na to miast, za sad ni czo pra co daw ca,
zgod nie z pra wem ho len der skim nie
ma obo wiąz ku opła ca nia ubez pie cze -
nia za swo ich pra cow ni ków. Każ da
oso ba pra cu ją ca w Ho lan dii mu si
na wła sną rę kę ubez pie czyć się
– agen cje pra cy tym cza so wej dla Pań -
stwa wy go dy je dy nie wy ku pu ją po li sy
gru po we, by ten cię żar zszedł z Pań -
stwa, nie mniej jed nak jest to ich do bra
wo la, nie obo wią zek. 

Sza now ni Pań stwo,
Uprzej mie pro szę, o ile nie spra wi to

Pań stwu zbyt wie le kło po tu, o po da nie
stro ny (ad re su), na któ rej znaj dę for mu -
la rze Be la sting dien stu po trzeb ne do roz -
li cze nia za 2013 rok z uwzględ nie niem
od li cze nia za ubez pie cze nie zdro wot ne.
Chciał bym roz li czyć się sam po przez in -
ter net i stąd mo ja proś ba o po moc. Dzię -
ku ję bar dzo i ży czę mi łe go dnia.

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:

Od po wied ni pro gram znaj dzie Pan
na stro nie www.be la sting dienst.nl. Jed -
nak nie jest on do pa so wa ny do każ de go
ty pu po dat ni ka. Je śli ni gdy Pan te go nie
ro bił, to le piej sko rzy stać z usług spe cja -
li stów.

Dzień do bry,
Mam ta kie py ta nie: pra cu ję w Ho -

lan dii od 18.03.2012 ro ku, a kon trakt
mi się koń czy 17.03.2014 ro ku. Fir ma
nie prze dłu ża ze mną już kon trak tu,
czy li zo sta ję bez pra cy. Do dam jesz -
cze, że pra cu je w ro ku 26 ty go dni, czy -
li mie siąc pra cy i na mie siąc wra cam
do Pol ski. Czy bę dzie mi przy słu gi wał
za si łek za utar te pra cy, czy mo że coś
in ne go?

Po zdro wie nia

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

Od po wiedź:

Je śli od dnia 17.03.2014 ro ku co fa -
jąc się prze pra co wał Pan co naj -
mniej 26 ty go dni (w prze cią gu ostat -
nich 36 ty go dni) za si łek dla bez ro bot -
nych bę dzie się na le żeć. 

Wi tam,
Czy do sta nę za si łek, gdy w chwi li re je -

stra cji oka za ło się, że mam nie waż ny do -

wód oso bi sty i mu sia łam je chać do Pol -
ski? Po oko ło 3 ty go dniach ode bra łam
no we ID i od ra zu wró ci łam do Ho lan dii
i zgło si łam się po now nie do UWV.
W urzę dzie nie po in for mo wa no mnie, że
nie mam szans na za si łek. Do sta łam po -
twier dze nie re je stra cji oraz pa pie ry
do wy peł nia nia (z ad re sa mi firm, gdzie
szu kam pra cy). Czy za si łek prze padł?
Za ty dzień mi ja ją 3 mie sią ce od pierw -
sze go kon tak tu z UWV.

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:

Pa ni sy tu acja jest nie zmier nie skom -
pli ko wa na, po nie waż fak tycz ny czas,
kie dy ma Pa ni w obo wiąz ku zgło sić się
do UWV ce lem re je stra cji to 2 dni.
W spe cjal nych przy pad kach Urząd prze -
dłu ża ten ter min tak więc po dej rze wa -
my, 

że sko ro Pa ni otrzy ma ła po twier -
dze nie re je stra cji to zro zu mie li przy -
czy nę, dla któ rej się Pa ni tak póź no
zgła sza. Mar twi nas coś in ne go – czy
Pa ni otrzy ma ła w ogó le wnio sek o za -
si łek dla bez ro bot nych? Pi sze Pa ni, że
do sta ła Pa ni dru ki do po szu ki wa nia
pra cy i po twier dze nie re je stra cji
w Urzę dzie. Nie mniej jed nak po win -
na Pa ni otrzy mać jesz cze wnio sek
o za si łek, wy peł nić go i ode słać
do Urzę du, po nie waż bez te go za si łek
nie zo sta nie przy zna ny i urząd ho len -
der ski wi dzi Pa nią ja ko oso bę po szu -
ku ją cą pra cy, bez pra wa do za sił ku.

Wi tam,
Roz li cza łem się w Ho lan dii 2 la ta

pod rząd (za 2011 i za 2012 rok) u te -
go sa me go księ go we go i cią gle mi ka -
zał wy sy łać do urzę du skar bo we go da -
ne ban ko we. Oka zu je się, że w 2013
ro ku by ły prze la ne pie nią dze od nich,
ale nie na mo je kon to, tyl ko na dwa
róż ne. In for ma cje do sta łem od biu ra
w Pol sce zaj mu ją ce go się też roz li cze -
nia mi w Ho lan dii. Praw do po dob nie je -
den zwrot po dat ku prze la ny zo stał
na kon to ho len der skie, a dru gi na pol -
skie. Co z ta ką spra wą moż na zro bić,
gdzie się z tym zgło sić? Czy w Ho lan dii
w Urzę dzie Skar bo wym do sta nę peł ną
in for ma cję o tych błęd nych prze le -
wach?

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:

Że by otrzy mać in for ma cje, do kąd po -
szły Pa na pie nią dze, na le ży znać ewen -
tu al ne nu me ry kont, na któ re zo sta ły
prze la ne. W tym ce lu na le ży skon tak to -
wać się z od po wied nim dzia łem w Be la -
sting dienst, któ re go to urzęd ni cy z pew -
no ścią po mo gą. Je śli nie uda się od zy -
skać tych pie nię dzy, na le ży wsz cząć pro -
ce du rę ich zwro tu do.
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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 Sie dzi so bie sro ka
na brzo zie, a tu na gle do brzo -
zy pod cho dzi kro wa i za czy -
na się wspi nać. Sro ka w szo -
ku ob ser wu je jak kro wa spo -
koj nie sa do wi się ko ło niej
na ga łę zi. Wresz cie py ta kro -
wę: 

– Kro wa, co ty ro bisz? 
– No przy szłam so bie wi sie -

nek po jeść – mó wi kro wa. 
– Ty Kro wa... ale to jest brzo -

za, a nie wi śnia... 
– Spo ko... Wi sien ki mam

w sło icz ku!

l W luk su so wym ho te lu
przy ba se nie stoi ele ganc ko
ubra ny pan i krzy czy z za -
chwy tem:

– Wspa nia łe, nie wia ry god ne!
Pod cho dzi dru gi ele ganc ko

ubra ny pan i kul tu ral nie py ta:
– A czym to się pan tak za -

chwy ca?
Na to on od po wia da:
– Pro szę tyl ko spoj rzeć, to mo -

ja cu dow na żo na. Wczo raj na -
uczy ła się pły wać, a dzi siaj nur -
ku je i już pól go dzi ny wy trzy mu je
pod wo dą.

l Pew na mło da ko bie ta,
prze pro wa dziw szy się
na wieś (mo da na eko, slow
fo od slow li fe i te spra wy), po -
sta no wi ła za ło żyć ma łą ho -
dow lę kur. Za py ta ła są sia da:

– Ile mam ku pić nio sek, że by
star czy ło jaj dla ca łej ro dzi ny?

– Pro szę ku pić 15 nio sek
i jed ne go ko gu ta – ra dzi są siad.

Po pa ru dniach są siad przy -
cho dzi w od wie dzi ny do mło dej
go spo dy ni i

wi dzi, że obok każ dej ku ry krę -
cą się ko gu ty.

– Ile pa ni tych ko gu tów ku pi -
ła?! – py ta za sko czo ny.

– Ty le, ile jest kur – od po wia -
da ko bie ta.

– Ale po co? Wy star czył by je -
den, no mo że dwa!

Na to ko bie ta kar cą cym gło -
sem:

– To pa nu się tak wy da je! Pre -
zen tu je Pan ty po wo mę ski
punkt wi dze nia...

l Dwie sta re pan ny, któ re
ra zem miesz ka ją, po ło ży ły się
wie czo rem spać. W pew nej
chwi li jed na z nich mó wi: 

– Czy nie wy da ję ci się, że
w po ko ju sły chać ja kiś szme ry?! 

– Chy ba tak – mó wi dru ga na -
słu chu jąc – czyż by do stał się
do miesz ka nia ja kiś męż czy -
zna?!

– Je śli tak, to pa mię taj, że ja
pierw sza go usły sza łam!

l Fa cet wszedł do ki bel ka
u sie bie w do mu, wziął te le fon
ko mór ko wy i dzwo ni na do -
mo wy swój, od bie ra żo na:

– Mo ja dro ga, ko cham cię!
– i się roz łą czył, szyb ko wy cho dzi
z klo pa i do mał żon ki:

– Ko cha nie kto dzwo nił?
– Eeee... przy ja ciół ka...

mmm... chcia ła o coś za py tać...

l Je dzie ko bie ta sa mo cho -
dem. Na gle usły sza ła gło śny
ha łas na ze wnątrz, za trzy ma -
ła się, wy cho dzi z sa mo cho du
i pa trzy wo kół. Zo ba czy ła
na zie mi ja kąś część, dźwi ga
ją z tru dem pró bu jąc do pa so -
wać ją gdzie się da. Nie mo -
gąc zna leźć miej sca, z któ re -
go od pa dła, za tasz czy ła
część na tyl ne sie dze nie i je -
dzie do me cha ni ka.

Po prze glą dzie me cha nik mó wi:
– Sa mo chód w zu peł nym po -

rząd ku, ale ten właz ka na li za cyj -
ny trze ba za wieźć na miej sce..

l Roz ma wia ją trzy przy ja -
ciół ki:

– Mój mąż jest spod zna ku
Strzel ca i po my śla łam, że w tym
ro ku ku pię mu na uro dzi ny łuk.

– Nie zły po mysł – mó wi dru ga
– mój to Ry by. Ku pię mu akwa -
rium.

Trze cia bez za sta no wie nia:
– A mój to Ko zio ro żec...

l Có recz ka py ta się ma my
tuż po wy słu cha niu baj ki:

– Ma mu siu, czy wszyst kie baj ki
za czy na ją się od „Da wa no, daw no
te mu”?

– Nie ko cha nie – od po wia da
ma ma – nie któ re z nich za czy na ją
się od „Skar bie, mu szę dziś zo stać
dłu żej w pra cy”.

l Ko bie ta pró bo wa ła wsiąść
do au to bu su, ale jej spód ni ca
by ła za cia sna i nie mo gła
wejść do środ ka. Więc się gnę ła
do ty łu i po luź ni ła su wak. Jed -
nak spód ni ca na dal by ła za cia -
sna. Więc znów po luź ni ła su -
wak, lecz na dal nic. W koń cu
po luź ni ła su wak po raz trze ci.

Na gle po czu ła pa rę rąk na swo -
jej pu pie, któ re pró bo wa ły we -
pchnąć ją na po kład au to bu su. 

Ko bie ta od wró ci ła się z ocza mi
peł ny mi gnie wu i po wie dzia ła peł -
nym obu rze nia gło sem:

– Pro szę Pa na nie znam Pa -
na na ty le do brze, aby mógł Pan
za cho wy wać się w ten spo sób!!

Na to męż czy zna uśmiech nął
się i spo koj nie oświad czył:

– Pro szę Pa ni ja też Pa ni nie
znam na ty le do brze, aby pa ni
mo gła roz pi nać mój roz po rek
trzy ra zy!

l 16-let nia cór ka Ko wal skich
na swo je 16 uro dzi ny do sta ła
pre zent od cio ci z Ame ry ki.
Otwo rzy ła go i jej oczom uka za -
ła się wa li zecz ka z ze sta wem
do ma ki ja żu. Oj ciec po pa trzył
i po wie dział:

– O jak mi ło... na rzę dzia węd -
kar skie!!

Na to cór ka ra zem z mat ką obu -
rzo ne:

– No co ty He niek, prze cież
do ze staw do ma ki ja żu... zo bacz...
tu sze do rzęs, cień do po wiek, la -
kier do pa znok ci... itp...

Na to sta ry:
– No prze cież mó wię że ze staw

węd kar ski... sa me zo bacz cie... sa -

me przy nę ty.

l Cho ro bli wie nie śmia ły chło -
pak do strzegł przy ba rze pięk -
ną dziew czy nę. Przez go dzi nę
zbie rał się, wresz cie pod szedł
do niej i za py tał ci cho: 

– Czy mo że my chwi lę po roz ma -
wiać? 

Dziew czy na po pa trzy ła na nie go
i wrza snę ła: 

– Nie! Chcę się z To bą prze -
spać!!! 

Wszy scy w knaj pie za mil kli i za -
czę li im się przy glą dać. Prze ra żo ny
chło pak wró cił chył kiem do sto li -
ka. Po chwi li dziew czy na pod cho -
dzi do nie go i prze pra sza: 

– Je stem stu dent ką psy cho lo gii
i ba dam jak lu dzie za cho wu ją się
w kło po tli wych sy tu acjach. 

Na to chło pak ile sił w płu cach: 
– Dwie stó wy Ci wy star czą!?!

l Ład na, mło da dziew czy -
na po szła ze swo jej wsi na targ
do po bli skie go mia stecz ka
na za ku py. Po by ła jed nak
przy stra ga nach dłu żej niż za -
mie rza ła i mu sia ła wra cać
po zmierz chu. Traf chciał, że
w tym sa mym cza sie tą sa mą
dro gą wra cał do wsi tak że ro -
sły, ci chy chło pak z są sied nie -
go go spo dar stwa. Idą, idą dłuż -
szą chwi lę, po czym dziew czy -
na rzu ca: 

– Wiesz, za sta na wiam się, czy
sła ba i bez bron na dziew czy na, ta -
ka jak ja, po win na wę dro wać
po ciem ku z sil nym, wiel kim męż -
czy zną, ta kim jak ty. 

Chło pak igno ru je ją i nic nie od -
po wia da. Idą da lej i za kil ka mi nut
ona zno wu za czy na: 

– Pra wie mi strasz no tak iść sa -
mej z to bą, w tych ciem no ściach.
Jesz cze przy szło by ci coś do gło -
wy... 

– Słu chaj – mó wi chło pak
– wra cam z tar gu, w jed nej rę ce
nio sę ku rę i ło pa tę, a w dru giej
trzy mam wia dro i sznu rek, na któ -
rym pro wa dzę ko zę. Jak miał bym
ci coś zro bić? 

Dziew czy na po dłuż szym na my -
śle od po wia da: 

– Przy szło mi tyl ko tak do gło -
wy, że gdy byś wbił w zie mię ło pa -
tę, przy wią zał do niej ko zę, a ku rę
przy krył wia drem – to wte dy by ła -
bym do pie ro w ta ra pa tach!
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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!

Po wstań com 
Ślą skim
Pieśń... pieśń
Po wstań cza pieśń...
Ser ce mi mo je za bra ła.
Dzień w dzień
No cą i w dzień
Brzmi jej me lo dia wspa nia ła.

W do mu, w pra cy,
Tak na co dzień
Ta me lo dia za wsze za mną cho dzi,
W ży cie idzie ze mną w pa rze,
Druch, druch
Jak wier ny druch.

By ła w po lu... na bez dro żach,
W la sach... w gó rach – na wet w prze stwo rzach.
By ła w do li i nie do li
Druch, druch
Jak wier ny druch.

Wie le chwil mi przy po mi na,
Raz jak mat ka – to znów jak dziew czy na,
To po chwa li, to przy ga ni –
Druch, druch
Jak wier ny druch.
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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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