
Ist nie je wie le mi tów na te -
mat roz li cza nia w Pol sce do -
cho dów osób, któ re pra cu ją
za gra ni cą, z tu tej szym Urzę -
dem Skar bo wym. Jed ni mó -
wią, że to bzdu ra i nie ma po -
trze by się roz li czać. Jesz cze
in ni twier dzą, że oso by, któ re
ma ją mel du nek tyl ko w Ho -
lan dii, nie mu szą się roz li -
czać, a roz li cza ją się tyl ko
oso by za mel do wa ne w Pol -
sce. Fak tem jest, że co czło -
wiek, to od mien na opi nia
na ten te mat. 

Wszy scy oni nie ma ją nie ste ty
po ję cia, jak bar dzo się my lą. Po -
ni żej przed sta wia my fak ty od no -
śnie roz li cza nia się z pol skim fi -
sku sem zgod ne z li te rą pra wa
po dat ko we go.

Każ da oso ba, któ ra pra cu je
za gra ni cą i tam osią ga do chód,
a w Pol sce po sia da na dal mel -
du nek, jest ZO BO WIĄ ZA NA DO
ZŁO ŻE NIA DE KLA RA CJI PO DAT -

KO WEJ w pol skim Urzę dzie
Skar bo wym. A jest zo bo wią za -
na, po nie waż jest tak zwa nym
re zy den tem po dat ko wym w Pol -
sce. Re zy den cję po dat ko wą do -
kład nie ilu stru je usta wa o po dat -
ku do cho do wym od osób fi zycz -
nych (Usta wa z dnia 26 lip -
ca 1991 r. o po dat ku do cho do -
wym od osób fi zycz nych) któ ra
przed sta wia w ja sny spo sób, kto
ma obo wią zek zło żyć do Urzę du
Skar bo we go w Pol sce swo je ze -
zna nie po dat ko we za rok po -
przed ni, a kto z te go obo wiąz ku
jest zwol nio ny. 

Za re zy den ta po dat ko we go,
zgod nie z po wyż szą usta wą uwa -
ża się oso bę, któ ra:

1. Po sia da w Pol sce tak zwa -
ne cen trum in te re sów ży cio wych
(czy li np. miesz ka nie, dom, ro -
dzi nę, kre dyt…),

2. Prze by wa na te re nie Pol ski
co naj mniej 183 dni w da nym
ro ku po dat ko wym do roz li cze nia
(ma ad res za mel do wa nia na te -
re nie Pol ski).

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Hemp Gru za gra ją
w Ho lan dii!

Rzu cił się z wie ży

Cze si na ko łach
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Se zon na skła da nie ze znań po dat ko wych w Pol sce się koń czy.
Co Ci gro zi, je śli nie zdą żysz te go zro bić w ter mi nie?
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Speł nie nie co naj mniej jed ne -
go z tych kry te riów (lub obu na -
raz) po wo du je po wsta nie obo -
wiąz ku po dat ko we go wzglę dem
pol skie go fi sku sa. Tak więc każ -
da oso ba, któ ra pra cu je za gra ni -
cą, a mi mo te go po sia da swo je
lo kum w Pol sce, jest zo bo wią za -
na zło żyć ze zna nie po dat ko we,
po dob nie jak oso ba, któ ra po je -
cha ła na sak sy na do słow nie kil -
ka ty go dni, po nie waż prze by wa
w Pol sce mi ni mal nie 183 dni
w ro ku po dat ko wym. 

Obo wią zek ten tak że do ty czy
osób, któ re nie ma ją mel dun ku
w miesz ka niach/do mach, któ -
rych są po sia da cza mi. Sam fakt
po sia da nia nie ru cho mo ści
na te re nie Pol ski pre ten du je
do zło że nia ze zna nia PIT do fi -
sku sa. 

Fak tem jest tak że to, że re zy -
den cja po dat ko wa jest okre śla -
na po przez po sia da nie mel dun -
ku na te re nie Pol ski. Je śli po sia -
da się ad res za mel do wa nia
w na szym ro dzi mym kra ju,
Urząd z gó ry przyj mu je fakt za -
miesz ka nia pod tym ad re sem
(mi mo, że ktoś fak tycz nie prze -
by wa za gra ni cą), za tem tak że

w tym przy pad ku na le ży zło żyć
swój PIT do Urzę du Skar bo we go,
po nie waż au to ma tycz nie speł -
nia się kry te rium z usta wy o po -
dat ku do cho do wym. 

Wie le z osób pra cu ją cych
za gra ni cą ma tak że za cią gnię te
kre dy ty w pol skich ban kach, np.
na re mont czy bu do wę do mu.
Zgod nie z pol skim pra wem po -
dat ko wym one tak że mu szą wy -
peł nić de kla ra cję po dat ko wą
do Urzę du Skar bo we go, po nie -
waż na nich, po przez pod pi sa nie
umo wy kre dy tu, tak że cią ży obo -
wią zek po dat ko wy. Co wię cej,
w przy pad ku bra ku spłat kre dy -
tu, bank z pew no ścią bę dzie do -
ma gać się ko pii de kla ra cji po -
dat ko wej, by usta lić plan na -
praw czy spłat rat za le głe go kre -
dy tu i ma do te go peł ne pra wo,
po nie waż w każ dej umo wie kre -
dy to wej za war ty jest ta ki pa ra -
graf (wpraw dzie ma łym drucz -
kiem, ale jest). 

A je śli już wspo mi na my o kre -
dy tach, to ist nie je jesz cze jed -
na kwe stia. Są tak że ta kie sy tu -
acje, kie dy po pro stu WAR TO SIĘ
ROZ LI CZYĆ z Urzę dem Skar bo -
wym. 

Na wet je śli ktoś na ten mo -
ment nie ma za cią gnię te go kre -

dy tu w ban ku, a pla nu je ta ko wy
w przy szło ści, war to (choć nie
ma obo wiąz ku, je śli nie speł nia
po wyż szych kry te riów) roz li czyć
się z po dat ku z Pol sce. Dla cze -
go? Po nie waż, gdy bę dzie cie
pod pi sy wać w przy szło ści umo -
wę kre dy tu z ban kiem, bę dzie
on żą dał na dru ku urzę do wym
do ku men tu po twier dza ją ce go
wasz do chód, by osą dzić zdol -

ność kre dy to wą na pięć lat
wstecz! A ta kim do ku men tem
jest Wa sza de kla ra cja po dat ko -
wa wła śnie! Dzię ki zło że niu PIT
do Urzę du Skar bo we go unik nie
się wie lu kom pli ka cji i pro ce du -
ra przy zna nia kre dy tu bę dzie
szyb sza, a co wię cej, wy ka za nie
do cho dów za gra nicz nych zwięk -
szy Wa szą zdol ność kre dy to wą, 
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CIĄG DALSZY ZE STR. 2

tak więc mo że cie otrzy mać
wyż szy kre dyt na o wie le lep -
szych wa run kach!

Po dob nie sy tu acja przed sta -
wia się w wie lu in nych przy pad -
kach – kie dy nie zbęd ne lub po -
żą da ne jest wy ka za nie wszyst -
kich swo ich do cho dów. Wie le in -
nych in sty tu cji w Pol sce (nie tyl -
ko ban ki) mo że żą dać ta kie go
do ku men tu. Dla przy kła du, nie -
jed no krot nie w spra wach na tu ry
ro dzin nej i cy wil nej są dy w Pol -
sce żą da ją do ku men tów po -
twier dza ją cych osią gnię te do -
cho dy przez da ne oso by bę dą ce
stro na mi w spra wach (np. ro dzi -
ców w trak cie roz wo du, by usta -
lić któ re go spo dar stwo do mo we,
oj ca czy mat ki, bę dzie zdol ne
udźwi gnąć kosz ty opie ki
nad dziec kiem). 

Rów nież pro ce du ry przy zna -
wa nia wiz za gra nicz nych (np.
do USA) są opar te na obo wiąz ku
wy ka za nia swo ich do cho dów
przed Am ba sa dą kra ju, do któ -
re go chce się uzy skać ze zwo le -
nie na wy jazd. Bez te go, wi -
za nie ste ty nie zo sta nie wy da na.
A to tyl ko kil ka przy kła dów, kie -
dy oka zu je się przy dat ne mieć

roz li czo ny PIT z Urzę du Skar bo -
we go.

W więk szo ści przy pad ków
po pro stu mu si cie zło żyć PIT, ale
na wet je śli nie ma cie te go obo -
wiąz ku, to ist nie ją sy tu acje, że
po pro stu war to, choć by po to, by
w przy szło ści uzy skać lep szy kre -
dyt czy wy je chać za gra ni cę. 

A je śli ktoś mu si się roz li czyć
i te go nie zro bi, to co mo że mu
za to gro zić? Tu taj nie ste ty ist nie -
je wie le opcji, któ re do kład nie
ob ra zu je wspo mnia na już wcze -
śniej usta wa o po dat ku do cho -
do wym od osób fi zycz nych. Ja -
sno mó wi ona o tym, że nie zło że -
nie ze zna nia po dat ko we go
w ter mi nie (30 kwiet nia) przez
po dat ni ka, któ ry „uchy la jąc się
od opo dat ko wa nia nie ujaw nia
wła ści we mu or ga no wi (przyp.
red. czy li Urzę do wi Skar bo we -
mu) przed mio tu lub pod sta wy
opo dat ko wa nia lub nie skła da
de kla ra cji przez co na ra ża po da -
tek na uszczu ple nie pod le ga ka -
rze grzyw ny (…) ka rze ogra ni cze -
nia lub po zba wie nia wol no ści al -
bo wszyst kim ka rom łącz nie”
(art. 54 ust z dnia 10.09.1999
Dz. U. 1999 nr 83 poz. 930). Tak
więc spec trum kar mo że być cał -
kiem sze ro kie, uwzględ nia jąc

po wyż sze, po nie waż zgod nie
z pol skim Ko dek sem Kar nym
Skar bo wym ta ki czyn mo że być
trak to wa ny na wet ja ko prze stęp -
stwo skar bo we! 

Usta wa sta no wi tak że, iż
grzyw na ta li czo na jest od mi ni -

mal ne go wy na gro dze nia (zgod -
nie z obec nym sta nem praw nym
rów nym kwo cie 1.680,00 zł). Mi -
ni mal nie jest to 1/10 staw ki te -
go wy na gro dze nia, a mak sy mal -
nie jej dwu dzie sto krot ność. 

‹ ‹ ‹
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Tak więc szyb ko prze li cza jąc:
mi ni mal na ka ra za nie zło że nie
swo jej de kla ra cji lub jej błęd ne
wy peł nie nie po przez nie wy ka za -
nie w niej swo ich za gra nicz nych
do cho dów wy no si 168 zł, mak -
sy mal na na to miast już bar dziej
roz bu dza wy obraź nię i wy no si
do kład nie 33.600,00 zł. War to
nad mie nić, że jest to grzyw -
na za nie roz li czo ny tyl ko je den
rok po dat ko wy (lub roz li czo ny
nie pra wi dło wo). A Pol ski Urząd
Skar bo wy ma pra wo zba dać po -
ziom na szych do cho dów na wet
do 5 lat wstecz. Tak więc pro stą
ma te ma ty ką do cho dzi my
do kwo ty 168.000,00 zło tych,
któ re mo że na nas na ło żyć pol -
ski fi skus za nie speł nie nie swo -
je go obo wiąz ku wo bec nie go
za pięć lat wstecz. Ty le z usta wy. 

Prak ty ka jed nak jest nie co
od mien na, po nie waż Urzęd ni cy
i In spek to rzy Skar bo wy (w więk -
szo ści przy pad ków oczy wi ście)
na kła da ją po pro stu man da ty
lub na ka zy kar ne na oso by,
u któ rych do pa trzo no się bra ku
zło żo nej de kla ra cji. Nie mniej
jed nak wy sta wia ją je w kwo cie
mak sy mal nej, któ ra wy no -
si 3.360,00 zł w przy pad ku man -
da tu kar ne go i 16.800,00 zł
w przy pad ku na ka zu kar ne go.
Wpraw dzie to mniej
niż 168.000,00 zł ale i tak war to
wy dać tą kwo tę na coś przy jem -
niej sze go niż grzyw ny skar bo we. 

Tak więc przed sta wi li śmy zde -
cy do wa ną więk szość po wo dów,
dla któ rych po win ni ście się roz li -
czyć z Pol skim fi sku sem. Naj bar -
dziej roz bu dza ją cym wy obraź nię
jest oczy wi ście grzyw na pie nięż -
na. W lu dziach ist nie je też oba -
wa przed tym, że trze ba bę dzie
do Urzę du jesz cze do pła cać, nie -
mniej jed nak bar dzo rzad ko zda -
rza ją się sy tu acje, iż z de kla ra cji
po dat ko wej wy ni ka do pła ta
do Urzę du. W ogrom nej więk szo -
ści przy pad ków ze zna nie wy cho -
dzi na tak zwa ne „ze ro”, więc nic
nie trze ba do Urzę du Skar bo we -
go w Pol sce do pła cać. Naj waż -
niej sze dla pol skie go fi sku sa jest
zło że nie sa me go ze zna nia po -

dat ko we go. Tak więc kto jesz cze
te go nie do ko nał, niech nie zwle -
ka – ter min mi nął wpraw dzie 30
kwiet nia, ale ten, kto do bro wol -
nie zło ży de kla ra cję po ter mi nie,
unik nie grzyw ny, po nie waż
Urząd nie ma w zwy cza ju na kła -
dać ka ry w przy pad ku do bro wol -
ne go zło że nia ze zna nia. 

Trze ba to jed nak zro bić
przed otrzy ma niem we zwa nia
z Urzę du do zło że nia PIT, po nie -
waż wte dy (jak już opi sy wa li śmy)
gro zi za to ka ra i to cał kiem spo -
ra. W przy pad ku, gdy otrzy mu je
się już we zwa nie z Urzę du do zło -
że nia de kla ra cji, mo że za ist nieć
groź ba ka ry skar bo wej. We zwań
ta kich po ja wia się co raz. We -
zwa nie ta kie sta no wi, iż na le ży
w okre ślo nym cza sie na pi śmie
zło żyć de kla ra cję lub jej ko rek tę
(w za leż no ści od te go czy ktoś
w ogó le nie zło żył PIT lub nie po -
dał wszyst kich do cho dów)
pod groź bą roz po czę cia pro ce -
du ry po stę po wa nia skar bo we go,
któ re za zwy czaj koń czy się
grzyw ną. 

Urząd ma so wo te raz kon tro lu -
je rze tel ność zło żo nych de kla ra -
cji na wet do pię ciu lat wstecz,
stąd co raz wię cej osób w swo ich
skrzyn kach pocz to wych znaj du je
man da ty kar ne za nie zło żo ne ze -
zna nia na wet za 2009 rok! 

W przy pad ku je go otrzy ma nia
nie ste ty na le ży go za pła cić. A je śli
się go nie za pła ci, to do do mu
przy cho dzi ko mor nik wraz z za -
wia do mie niem o wsz czę ciu eg ze -
ku cji skar bo wej. I tu taj do pie ro
za czy na ją się nie la da kło po ty…

Tak więc je śli do tej po ry nie
roz li czy łeś się z pol skim Urzę -
dem Skar bo wym, a masz ta ki
obo wią zek, nie zwle kaj – ka ra
za to bę dzie su row sza i bar dziej
kosz tow na niż wy peł nie nie PIT.
A je śli zro bisz to do bro wol nie,
przed kon tro lą skar bo wą, nic Ci
z te go ty tu łu nie gro zi. I moż -
na spać spo koj nie.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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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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Wil ku i Bi lon kon cer tu ją
i pra cu ją jed no cze śnie
nad swo imi so lo wy mi pro duk -

cja mi, za po wia da ny mi już ja -
kiś czas te mu. Ak tyw ność Bi lo -
na i Wil ka moż na zresz tą za -

uwa żyć w wie lu ak cjach, ta -
kich jak Ży wy Rap, roz wi ja nie
wy daw nic twa mu zycz ne go,
pro mo wa nie mło dych ar ty -
stów, ubra nia pod mar ką DIIL. 

Za nim jed nak na dej dą so lo -
we wy daw nic twa war to wy brać
się na kon cert, któ ry bę dzie swo -
je go ro dza ju pod su mo wa niem
ostat nich lat HG na sce nie,
pod ha słem 'Jed ność, lo jal ność,
bra ter stwo'.

Hemp Gru to ze spół z war -
szaw skie go Mo ko to wa, gra ją -
cy rap. Two rzą go Wil ku i Bi -
lon, któ rych po cząt ki w ra pie
się ga ją po ło wy lat ‘90. Za de -
biu to wa li w 1998 ro ku
na skła dan ce „Hip -Hop’owy
Ra port Z Osie dla” utwo rem
„Na kra wę dzi”. Re pre zen tu ją
ulicz ny styl ra po wa nia. Ich
tek sty to nie do koń ca do słow -
ny, moc ny prze kaz. Nie ma
w nich miej sca na sło dze nie.
Ra pe rów ze sto li cy cha rak te -
ry zu je bez kom pro mi so wy styl,
po da ny bez dwu znacz no ści
i owi ja nia w ba weł nę. 

Hemp Gru zo sta ło uho no ro -
wa ne na gro dą unij ne go ko mi sa -
rza do spraw kul tu ry za do tar cie
do pu blicz no ści po za gra ni ca mi
swe go kra ju. Na gro dę ode bra li

oso bi ście w sło necz nym Can nes
w 2008r. Na gro dy EB BA pod kre -
śla ją zna cze nie twór czo ści
i otwar tej po sta wy wo bec róż no -
rod no ści kul tu ro wej w świe cie
ule ga ją cym glo ba li za cji
– oświad czył z tej oka zji ko mi -
sarz Fi gel.

Oprócz Wil ka i Bi lo na na sce -
nie zo ba czy my rów nież Ża re go,
DJ Bo skie go Piotr ka, Szwe da
oraz sup por tu ją ce go tra sę Jong -
me na.

So bo ta 31 ma ja 2014
Start: 20.00
Stu dio/K
TI MOR PLE IN 62
1094 CC AM STER DAM

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

www.easy tic ket.nl
Pol ski Sklep – Van Wo ustra -

at 157, 1073 LZ Am ster dam
Sklep Ha lin ka – Am ster dam -

stra at 13. 2032 PM Ha ar lem
Sklep Ha lin ka – Me er stra -

at 16A. 2181BR Hil le gom

Wstęp: 16+
In fo kon cer to we: dmd@o2.pl

TEKST/FOT. MA TE RIA ŁY 

OR GA NI ZA TO RA KON CER TU
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l Usłu gi – in ne: Fir ma
„Otwar te Drzwi” po wsta ła
z chę ci świad cze nia po mo cy
oby wa te lom pol skim w Ho lan -
dii, gdyż wie le drzwi wciąż po -
zo sta je dla nich za mknię te
z po wo du pro ble mów ję zy ko -
wych, róż nic kul tu ro wych czy
nie zna jo mo ści ho len der skie go
usta wo daw stwa. Spe cja li zu je -
my się w kom plek so wej po mo -
cy i or ga ni za cji pro ce du ry w ce -
lu uzy ska nia kre dy tu hi po tecz -
ne go na za kup wła sne go do -
mu lub miesz ka nia. Dzia łal -
ność na sza pro wa dzi my na te -
re nie ca łej Ho lan dii, kon tak tu -
jąc się z na szy mi klien ta mi
oso bi ście, ma ilo wo, te le fo nicz -
nie i li stow nie. In for mu je my
o kry te riach, ko rzy ściach, kosz -
tach i ry zy ku ca łe go przed się -
wzię cia na prze strze ni lat
/okre su spła ca nia po życz ki.
Ma jąc na uwa dze zmien ność
re gu la cji rzą do wo/praw nych,
spe cy fi kę wy ma gań pol skich
oby wa te li -klien tów Otwar tych
Drzwi każ dą spra wę roz pa tru -
je my z osob na w świe tle ak tu -
al nych, obo wią zu ją cych w Ho -
lan dii prze pi sów Pra wa Za ku -
pu i Sprze da ży Nie ru cho mo ści
i do pro wa dza my do sfi na li zo -
wa nia za ku pu z asy sta Przy się -
głe go Tłu ma cza w Kan ce la rii
No ta rial nej. Do ku men ta cje
spo rzą dza my w ję zy ku oj czy -

stym na sze go klien ta. Za pra -
sza my do stro ny in ter ne to wej:
www.otwar te drzwi.nl lub pro -
szę te le fo no wać pod nu mer te -
le fo nu: +31 (0) 6 1238 3285 /
+31 (0) 85 87 77 510. WSTAP
DO NAS PO KLU CZE DO SWO -
JE GO DO MU.

l Na uka: Ho len der ski dla
każ de go, rów nież przez Sky -
pe!!! Na uka ję zy ka ho len der -
skie go na róż nych po zio mach.
Po sia dam do świad cze nie
i prak ty kę w pro wa dze niu za -
jęć. Suk ces mo ich uczniów jest
rów nież mo im suk ce sem, dla -
te go me to dy na uki, ilość go -
dzin do sto so wu je do in dy wi du -
al nych po trzeb uczniów. Przy -
go to wu je rów nież do eg za mi -
now pan stwo wych NT2 pro -
gram ma 1 en 2. Chcesz w koń -
cu swo bod nie i bez nie po -
trzeb ne go stre su za ła twiać
swo je spra wy za pra szam
do wspól nej na uki. Wy sta -
wiam row niez fak tu ry wiec
kosz ty na uki moż na od li czyć
na koń co wym roz li cze niu rocz -
nym z Urzę dem Skar bo wym.
Ma łe gru py do 4 os., lub moż li -
wość lek cji in dy wi du al nych.
Ma te ria ły gra tis!!!
Dzwon 0619309931!!!!!!

OGŁOSZENIA DROBNE
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Hemp Gru za gra ją w Ho lan dii!
Je den z naj po pu lar niej szych skła dów hip -ho po wych
– Hemp Gru za gra ją 31 ma ja w Am ster da mie w ra -
mach eu ro pej skiej tra sy kon cer to wej 'Jed ność, Lo -
jal ność, Bra ter stwo'. Ma pa ca łej tra sy wy glą da bar -
dzo in te re su ją co, a wid nie ją na niej m.in. ta kie mia -
sta jak Lon dyn, Du blin, An twer pia czy Man che ster.
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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 Pra ca dla męż czyzn
z VCA. Valk Uit zend bu rea – Po -
szu ku je my 4 oso by z waż nym
VCA: 2 oso by do pra cy przy szli -
fo wa niu be to nu oraz dwóch tyn -
ka rzy. Pra ca od za raz. cv na ad -
res: an na@valk -uit zend bu re -
au.nl

l Sor to wa nie szpa ra gów.
Po szu ku je my osób (pre fe ro wa -
ne Pa nie) do sor to wa nia szpa -
ra gów na okres 2 m -cy. Lo ka li -
za cja Lim burg. Ofe ru je my za -
kwa te ro wa nie i ubez pie cze nie.
Wy ma ga ne; wy so ko mo ty wa cja
i dys po zy cyj nosc. Zglo sze nia
wy sy łac na ad res ema il: za ne -
ta@sdeu.nl

l MIG -MAG / TIG las ser.
Sun -Po wer is con stan tly se ar -
ching for MIG/MAG (135/136)
and TIG (141) we lders who

want to work for a Dutch en gi -
ne ering or agro -en gi ne ering
com pa ny. In ca se you think you
are a go od Mig/Mag or Tig we -
lder and se ar ching for a su ita -
ble job wi thin the So uth -East
area of the Ne ther lands, ple ase
con tact Sun -Po wer. Pur po se of
the func tion: Ma in ly we lding on
ste el, alu mi num and RVS. Swit -
ching be twe en the dif fe rent
tech ni qu es will ta ke pla ce re -
gu lar ly. Re qu ire ments: You ha -
ve at le ast VMBO -TL wor king
and thin king le vel; A spe ci fic
de gree in we lding (le vel 3) is
a plus; VCA cer ti fi ca te is per -
mit te dWel ders ap pro val test
cer ti fi ca te EN 287/
ISO 9606At le ast 3 years work
expe rien ce in the field of Mig/
Mag (135/136) or Tig (141)
we lding Ca pa ble to re ad tech ni -
cal dra wings and sym bols; You
ha ve an in de pen dent work at ti -
tu de, but al so wil ling to co -ope -
ra te; Ver bal and writ ten pro fi -
cien cy in En glish, Ger man
and/or Dutch. Wor king Con di -
tions: Sa la ry de pends on know -
led ge and expe rien ce
(€ 1.653,- € 1,797,- gross sa la -
ry per fo ur we eks); Go od se con -
da ry wor king con di tions: part -
ner -com pa nies of Sun -Po wer
ha ve a dy na mic work envi ron -
ment and se ve ral of fer the op -
por tu ni ty to vo ca tio nal tra ining.
CAO me tal & tech nic. Con tact
in for ma tion: Send your cv and
mo ti va tion to te chjobs@sdeu.nl.
For mo re in for ma tion abo ut
Sun -Po wer vi sit our we bsi te at
www.sun -po wer.nl 

PRACA

Reklama

W nie dzie lę, 18 ma ja 2014
ro ku już po raz siód my od bę -
dą się Mi strzo stwa We stlan -
du w pił ce noż nej dla pol -
skich pra cow ni ków.

Osta tecz nie wy star tu ją dru ży -
ny z dzie cię ciu firm: Axi dus, Du -
in dam uit zend gro ep, EG -Per so -
ne els dien sten, Fle xi ble Hu man
Se rvi ces, Fle xworx, Job Cen ter,
NL -Jobs, P. Lo oije, Van Kop pen &
van Eijk en West flex.

Za wo dy bę dą roz gry wa ne
przy Spor t park Po la nen, Duy ve -
nvo or den stra at 56, 2681 HN
Mon ster.

Ser decz nie za pra sza my!

DA NU TA GAN CARZ

Mistrzostwa Westlandu
w piłce nożnej dla

polskich pracowników 

FOT. AR CHI WUM NL -JOBS
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Ta śmierć wstrzą snę ła ca -
łą oko li cą. W mi nio ny po -
nie dzia łek póź nym wie -
czo rem ode brał so bie ży -
cie 17-let ni Eryk. Na sto la -
tek po peł nił sa mo bój -
stwo, ska cząc z wie ży te -
le fo nii ko mór ko wej. Po -
wo dem de spe rac kie go
kro ku mia ły być nie po wo -
dze nia w na uce. Do kład -
ne mo ty wy i oko licz no ści
tra ge dii usta la go styń ska
po li cja pod nad zo rem
pro ku ra tu ry.

Z po li cyj nych in for ma cji wy ni -
ka, że chło pak znik nął w po nie -
dzia łek 7 kwiet nia i nie po ja wił
się w do mu na noc. Za nie po ko -
je ni ro dzi ce po in for mo wa li o tym
po li cję. Na tych miast wsz czę to
po szu ki wa nia. Jesz cze te go sa -
me go dnia po li cjan ci od na leź li
cia ło 17-lat ka w oko li cach wie ży

te le fo nii ko mór ko wej, któ ra
znaj du je się przy ul. Mic kie wi cza
w Bor ku Wlkp. Na miej sce we -
zwa no służ by ra tun ko we. Nie ste -
ty na po moc by ło już za póź no.
– Ostat ni raz chło pak był wi dzia -
ny ży wy na sta cji ben zy no wej
w Bor ku Wlkp. oko ło go dzi -
ny 20: 40, gdzie ku po wał hot do -
ga. Tak wy ni ka z pa ra go nu fi -
skal ne go, ja ki miał w kie sze ni
– mó wi Roch Wa szak, pro ku ra -
tor re jo no wy w Go sty niu.

Z do tych cza so wych usta leń
wy ni ka, że na sto la tek po peł nił
sa mo bój stwo, ska cząc z 40-me -
tro wej wie ży. – Nic nie wska zu je
na to, że do je go śmier ci przy czy -
ni ły się oso by trze cie. – twier dzi
szef go styń skiej pro ku ra tu ry.
– We dług zna mion, ja kie stwier -
dzo no na cie le chło pa ka, zgon
na stą pił w po nie dzia łek w wy ni -
ku upad ku z du żej wy so ko ści
– do da je. Na sto la tek zmarł
na sku tek po waż nych ob ra żeń
cia ła.

Dla cze go tak mło dy chło pak
tar gnął się na swo je ży cie? Co

by ło po wo dem je go de spe rac -
kiej de cy zji? Przy czy ną mo gły
być nie po wo dze nia w na uce.
Z in for ma cji prze ka za nych
przez pro ku ra to ra wy ni ka, że
na sto la tek miał pro ble my
w na uce i to wła śnie szkol ne
nie po wo dze nia mo gły  pchnąć
go do sa mo bój stwa. – Chło pak
nie po zo sta wił li stu po że gnal -
ne go. Przy czy ną sa mo bój stwa
we dług na szych do tych cza so -
wych usta leń by ły nie po wo dze -
nia w na uce – mó wi pro ku ra -
tor Roch Wa szak. 

Czy tyl ko pro ble my szkol ne
przy tło czy ły na sto lat ka do te go
stop nia, że po peł nił sa mo bój -
stwo? Nie ste ty na to py ta nie od -
po wie dzi nie uzy ska my już ni gdy.
Eryk za brał swo je ta jem ni ce
do gro bu. W mi nio ną so bo tę
trum na z cia łem 17-let nie go
chłop ca spo czę ła na cmen ta rzu
w Bor ku Wlkp. W ostat nim po że -
gna niu oprócz naj bliż szych to wa -
rzy szy li mu przy ja cie le, zna jo mi
i są sie dzi.

We dług da nych Świa to wej Or -

ga ni za cji Zdro wia każ de go ro ku
na sku tek śmier ci sa mo bój czej
gi nie na świe cie oko ło 1 mi lion
lu dzi. Ozna cza to, że sa mo bój -
stwa po peł nia ne są śred nio
co 40 se kund. W Pol sce ta ka
śmierć jest dru gą na li ście zgo -
nów wśród dzie ci i mło dzie ży.
We dług da nych Głów ne go Urzę -
du Sta ty stycz ne go na sktek
śmier ci sa mo bój czej umie ra
w Pol sce co ro ku bli sko 300
osób w wie ku 15-19
lat.                                                            

Nie speł na dwa ty go dnie te mu
in for mo wa li śmy o po szu ki wa -
niach 17-let nie go miesz kań ca
Kro bi. Nie po kój wzbu dził SMS,
ja ki wy słał swo jej ma mie, w któ -
rym za po wie dział, że za mie rza
ode brać so bie ży cie. W ak cję po -
szu ki waw czą za an ga żo wa ło się
wów czas kil ka dzie siąt osób.
Chłop ca od na le zio no w ostat niej
chwi li. Szko da, że w przy pad ku
Ery ka ży cie na pi sa ło bar dziej tra -
gicz ny sce na riusz. 

(MIS)

ŹRÓ DŁO: GO STYŃ 24 EXTRA

Rzu cił się z wie ży

FOT. FRE EIMA GES. COM / PHI LIP PE NA
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W jed nym z za kła dów mię -
snych na te re nie pow. go -
styń skie go od kry to kil ka ton
gni ją cej wo ło wi ny. Pi kan te rii
do da je fakt, że by ło to mię so
ko szer ne, a więc spo ży wa ne
głów nie przez Ży dów. 

Na ra zie nie wia do mo, dla cze -
go prze cho wy wa no je w tak
skan da licz nych wa run kach. Nie
wy ja śnio no też, do kąd miał tra -
fić ze psu ty to war i czy za gra żał
ży ciu i zdro wiu miesz kań -
ców.  Za bez pie czo na wo ło wi -
na o ryn ko wej war to ści prze kra -
cza ją cej na wet 100 tys. zł zo sta -
ła pod da na uty li za cji.

Spra wa wy szła na jaw przez
przy pa dek, pod czas ru ty no wej
kon tro li prze pro wa dzo nej w jed -
nym z za kła dów mię snych
na te re nie gmi ny Go styń. Po -
wia to wy Le karz We te ry na rii
wraz z in spek to ra mi Wo je wódz -
kie go In spek to ra tu We te ry na rii
w Po zna niu od kry li po nad 6 ton
gni ją ce go mię sa. By ły to ele -
men ty wo ło we ozna ko wa ne ho -
lo gra mem „KO SZER”. – Kon tro -
la prze pro wa dzo na przez Po -
wia to we go Le ka rza We te ry na rii
w Go sty niu by ła kon tro lą do raź -
ną w opar ciu o ana li zę ry zy ka,

w ra mach pro wa dzo ne go nad -
zo ru. Kon tro lo wa ny pod miot
jest za kła dem za twier dzo nym
de cy zją Po wia to we go Le ka rza
We te ry na rii w Go sty niu, znaj du -
je się w wy ka zie Głów ne go Le -
ka rza We te ry na rii w za kre sie
roz bio ru i prze twór stwa mię sa
czer wo ne go i bia łe go. W trak cie
kon tro li za kła du stwier dzo no
nie pra wi dło wo ści do ty czą ce

sta nu hi gie nicz ne go oraz spo -
so bu ma ga zy no wa nia mię sa
– po twier dza Le sław Sza błoń -
ski, Wiel ko pol ski Wo je wódz ki
Le karz We te ry na rii. – Ma ga zy -
no wa ne w nie wła ści wych wa -
run kach mię so zo sta ło prze ka -
za ne do uty li za cji w ilo ści po wy -
żej 6 ton, z uwa gi na da le ko po -
su nię te zmia ny wstecz ne oraz
fakt, że mo gło sta no wić za gro -

że nie w za kre sie bez pie czeń -
stwa żyw no ści – do da je. 

W cza sie kon tro li usta lo no,
że żyw ność znaj do wa ła się po -
za chłod nia mi, prze cho wy wa -
na by ła w wa run kach nie speł -
nia ją cych pod sta wo wych norm
sa ni tar nych. Co za tem dzia ło
się z prze ter mi no wa nym to wa -
rem? Skąd przy je cha ła i do ko -
go mia ła tra fić ze psu ta wo ło wi -

na? Czy mię so zo sta ło wy pro du -
ko wa ne w kon tro lo wa nym za -
kła dzie i ja kie by ło je go prze -
zna cze nie? Na te i in ne py ta nia
ma od po wie dzieć pro wa dzo ne
po stę po wa nie. – Je ste śmy
w trak cie usta la nia, czy mię so
zo sta ło przy wie zio ne z ze -
wnątrz, czy po cho dzi ło z te go
za kła du – mó wi Wio let ta Cha -
łas -Ster cu ła, Po wia to wy Le karz

We te ry na rii w Go sty niu. – Do -
pie ro po na szej in ter wen cji wła -
ści ciel zło żył wnio sek o prze ka -
za nie czę ści wo ło wi ny do za kła -
du uty li za cji, a czę ści na fer mę
no rek – po twier dza Po wia to wy
Le karz We te ry na rii w Go sty niu.
– Z przed sta wio nej do ku men ta -
cji nie wy ni ka, że by mię so po -
cho dzą ce z te go za kła du by ło
do star cza ne do skle pów znaj -
du ją cych się na te re nie po wia tu
go styń skie go – twier dzi Le sław
Sza błoń ski, Wiel ko pol ski Wo je -
wódz ki Le karz We te ry na rii.

Le ka rzom kon tro lu ją cym za -
kład to wa rzy szy li po li cjan ci
z KPP w Go sty niu, co po twier dził
rzecz nik go styń skiej po li cji. – Po -
li cjan ci przy by li na proś bę Po -
wia to we go Le ka rza We te ry na rii.
Ich ro la ogra ni czy ła się je dy nie
do wy ko na nia do ku men ta cji fo -
to gra ficz nej – mó wi Se ba stian
Mysz kie wicz, rzecz nik go styń -
skiej po li cji. Osta tecz nie mię so
war to ści ryn ko wej po nad 100
tys. zł tra fi ło czę ścio wo do uty li -
za cji, a czę ścio wo na kar mę dla
zwie rząt. Po stę po wa nie wy ja -
śnia ją ce w tej spra wie pro wa dzi
Po wia to wy Le karz We te ry na rii
w Go sty niu. 

(MIS)

ŹRÓ DŁO: GO STYŃ 24 EXTRA

Od kry li to ny gni ją ce go mię sa

FOT. FRE EIMA GES. COM / HU MU SA K2

Go styń od wie dzi li Cze si. Nie
by ła by to żad na no win ka,
gdy by nie śro dek lo ko mo cji,
któ rym tu taj do tar li. Ani to
mo to cykl, ani sa mo chód. Ten
za byt ko wy, trzy ko ło wy po jazd
to słyn ny ve lo rex. Cze scy mi -
ło śni cy za byt ko wych aut trój -
ko łow ca mi przy je cha li
do swe go przy ja cie la Mi ro -
sła wa Woj cie chow skie go,
go styń skie go pa sjo na ta
i wła ści cie la ve lo re xów. 

Pię cio ma ve lo re xa mi sied -
mio ro Cze chów przy je cha ło
do Go sty nia. Są sie dzi zza po łu -
dnio wej gra ni cy po ko na li bli -
sko 300-ki lo me tro wą tra sę, by
od wie dzić swe go go styń skie go
przy ja cie la Mi ro sła wa Woj cie -
chow skie go. Od ci nek mo że nie
im po nu je dłu go ścią, ale w upal -
ny dzień po dróż za byt ko wym
trój ko łow cem to nie la da wy zwa -
nie. – Po jaz dy te bar dzo szyb ko
się grze ją  – wy ja śnia Mi ro sław
Woj cie chow ski.

Czym są ve lo re xy? To trzy ko ło -
we po jaz dy uzna wa ne za „bra ku -
ją ce ogni wo” po mię dzy mo to -
rem i sa mo cho dem. Pro du ko -
wa ne by ły w la tach 1948-1973
w Cze cho sło wa cji w miej sco wo -
ści Sol ni ce z prze zna cze niem dla
osób nie peł no spraw nych. – Na -
wet oso by po am pu ta cji nóg mo -
gły ni mi jeź dzić, gdyż sprzę gło,
ha mu lec i gaz by ły ob słu gi wa ne
ręcz nie – wy ja śnia Mi ro sław

Woj cie chow ski.  Kon struk to ra mi
po jaz du by li bra cia Mojmír
i Fran tišek Stránský. W su mie
po wsta ło oko ło 20 tys. sztuk ve -
lo re xów. Po ło wa tej ilo ści zo sta ła
w Cze chach, resz tę wy eks por to -
wa no do Pol ski, na Wę gry, tro -
chę do Buł ga rii i by łe go
NRD.  – W Pol sce dziś są te go
śla do we ilo ści, kil ka dzie siąt
sztuk – za uwa ża pan Mi rek.

Go sty nia nin swe go pierw sze -
go ve lo re xa ku pił w 1982 ro ku.
Był to okaz wy pro du ko wa ny
w 1961 ro ku. Po jazd wy ma gał
re no wa cji, a czę ści by ły pra wie
nie do zdo by cia, więc my ślał
o je go sprze da ży. – Dzię ki in ter -
ne to wi ca ła pa sja po wró ci ła
– stwier dza pan Mi rek. – Kie dy
szu ka łem czę ści, by od no wić
swe go ve lo re xa, zna la złem czło -
wie ka z Ostro wa Wlkp., któ ry po -
sia dał ca ły po jazd  – opo wia da.
Tak ku pił ko lej ne go ve lo re xa
z 1965 ro ku. Trze ci okaz z je go
ko lek cji jest naj star szy, to ve lo -
rex Oscar z 1958 ro ku.

Ve lo re xy ma ją nie skom pli ko -
wa ną kon struk cję ru ro wą, któ ra
po kry ta jest plan de ką, naj czę -
ściej ze ska ju, z moż li wo ścią
otwie ra nia da chu. Moż na spo -
tkać po jaz dy z jed nym z trzech
ro dza jów sil ni ków -175, 250
lub 350 po jem no ści. – Osią gi te -
go są w mia rę prze cięt ne, moż -
na zro bić na wet 80 km/h. Za le -
ca na in struk ta żo wo jest pręd -
kość tzw. tu ry stycz na ok. 60
km/h, że by nie zmę czyć sil ni -
ka – mó wi pan Mi rek. 

‹ ‹ ‹

Cze si na ko łach

FOT. FREEIMAGES. COM / DAMIAN BRHEL
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‹ ‹ ‹

Trój ko łow ce to pa sja, któ ra
wy ma ga za an ga żo wa nia i spo ro
aten cji. – To sil nik mo to cy klo wy,
któ ry dość czę sto się psu je. Trze -
ba na bie żą co do glą dać, wszyst -
ko do krę cać, że by się nie roz sy -
pa ło  – wy ja śnia go styń ski wła -
ści ciel ve lo re xów. A jak za uwa ża,
re no wa cja trój ko łow ców nie na -
le ży do naj ła twiej szych z uwa gi
na brak czę ści, któ rych szu ka
w in ter ne cie czy na ba za rach
w Cze chach.

To wła śnie za po łu dnio wą gra -
ni cą Pol ski ży je naj wię cej trój ko -
ło wych kró lów szos. W cze skich
Bo sko vi cach or ga ni zo wa ny jest
naj więk szy zlot mi ło śni ków ve lo -
re xów – Jar ni Sraz Ve lo re xu. Ta -
kie zjaz dy są jed ną z nie wie lu
oka zji, kie dy wła ści cie le trój ko -

łow ców ru sza ją ni mi w dłuż szą
tra sę. – Na co dzień się ich ra -
czej nie uży wa, choć na ve lo re -
xach lu dzie jeż dżą w naj róż niej -
sze miej sca – za uwa ża pan Mi -
rek. Naj ak tyw niej si w ta kich po -
dró żach są użyt kow ni cy z oj czy -
zny trój ko łow ców. Ak tu al nie jed -
na cze ska eki pa prze by wa
na ko le pod bie gu no wym w Nor -
we gii. Cze si ve lo re xa mi by li też
w Tu ne zji, Al gie rii i prze je cha li
słyn ną Ro ute 66 w Sta nach
Zjed no czo nych.

Pan Mi rek rów nież jeź dzi
na ve lo re xo we zlo ty. Za wi tał
swym trój ko łow cem tak że
do Bo sko vic, gdzie moż na spo -
tkać nie tyl ko Cze chów i Po la -
ków, ale i Wę grów, Ho len drów
czy Niem ców. W Bo sko vi cach
pan Mi rek za po znał się ze swy mi

cze ski mi przy ja ciół mi. – Na po -
cząt ku lip ca te go ro ku po je cha -
łem ich od wie dzić, te raz przy by li
z re wi zy tą – mó wi go sty nia nin.
W Go sty niu i oko li cach Cze chom
bar dzo się po do ba ło. Szcze gól -
nie urze kło ich Ci cho wo, gdzie
za trzy ma li się na noc leg. – Kie dy
obu dzi li się ra no, spoj rze li
na spo koj ną, gład ką ta flę je zio -
ra, po wie dzie li: Mi ro, je to ta dy
per fektní  – opo wia da pan Mi -
rek. Miej sce to na ty le przy pa dło
im do gu stu, że zro dzi ła się kon -
cep cja or ga ni za cji zlo tu ve lo re -
xów z za wo da mi w Ci cho wie.
– Chcie li by śmy go zro bić
w 2015 r., wy ma ga to spo ro or -
ga ni za cji, ale mam na dzie ję, że
się uda – stwier dza pan Mi rek. 

(AS)

ŹRÓ DŁO: GO STYŃ 24 EXTRA
FOT. FREEIMAGES. COM / DAMIAN BRHEL

Wal ki su mo, prze jaz dy ro bo -
tów wy ści go wych, po ka zy ro -
bo tów szu ka ją cych wła ści -
wej dro gi w la bi ryn cie – bę -
dzie moż na oglą dać w so bo tę
na Ogól no pol skich Za wo -
dach Ro bo tów RO BO -mo -
tion, któ re od bę dą się na Po -
li tech ni ce Rze szow skiej. Nie -
mal wszyst kie pre zen to wa ne
w cza sie im pre zy ro bo ty za -
pro jek to wa li i zbu do wa li za -
wod ni cy. 

Do udzia łu w za wo dach zgło si -
ło się 130 za wod ni ków z ca łe go
kra ju, m.in. z Gdań ska, War sza -
wy, Kra ko wa, To ru nia, Ryb ni ka,
Cheł ma, Wro cła wia i Rze szo wa.
Za kwa li fi ko wa no po nad 90 ro -
bo tów, któ re bę dą ry wa li zo wać
w 11 kon ku ren cjach, co czy ni te
za wo dy jed ny mi z naj więk szych
w kra ju – po in for mo wał PAP ko -
or dy na tor za wo dów Grze gorz
Pie cuch, pre zes ko ła RO BO.

„Bę dzie moż na po dzi wiać eks -
cy tu ją ce wal ki ro bo tów su mo,
śle dzić naj szyb sze prze jaz dy wy -
ści go wych ro bo tów po dą ża ją -

cych po li nii, oglą dać nie kon wen -
cjo nal ne kon struk cje w ka te go rii
Fre esty le oraz dzi wić się, jak ro -
bot szu ka wła ści wej dro gi w la bi -
ryn cie” – za chę ca ła do obej rze -
nia za wo dów rzecz nicz ka uczel ni
Mag da le na Kam ler. Wśród kon -
ku ren cji, w ja kich wy star tu ją ro -
bo ty, zna la zło się Li ne Fol lo wer
Tur bo (ro bo ty tur bi no we), Li ne
Fol lo wer Stan dard (ro bo ty bez
tur bin), Su mo, Mi ni su mo, Na no -
su mo, Fre esty le, Le go Su mo.

Pie cuch pod kre ślił, że w każ -
dej z kon ku ren cji ro bot mu si być
cał ko wi cie au to no micz ny. „Nie
mo że kon tak to wać się z za wod -
ni kiem pod czas walk czy prze -
jaz dów na czas, i nie mo że być
rów nież w ja ki kol wiek spo sób
zdal nie ste ro wa ny” – za zna czył
ko or dy na tor za wo dów.

Do dał, że pra wie wszyst kie ro -
bo ty są za pro jek to wa ne i zbu do -
wa ne przez za wod ni ków. Wy jąt -
kiem są ro bo ty w kon ku ren cji
Le go Su mo, któ re bu do wa ne są
przez za wod ni ków z go to wych
ele men tów.

Głów nym ce lem za wo dów
jest po pu la ry za cja na uki i za -
awan so wa nych tech no lo gii z ro -
bo ty ki, au to ma ty ki, elek tro ni ki
i in for ma ty ki wśród stu den tów,
mło dzie ży szkol nej oraz osób
pro fe sjo nal nie zwią za nych z ty -
mi dzie dzi na mi.

Or ga ni za to rem za wo dów jest
ko ło na uko we ro bo ty ków i au to -
ma ty ków RO BO przy Po li tech ni -
ce Rze szow skiej.

Bę dzie to dru ga edy cja im pre -
zy. Za wo dy bę dą mia ły cha rak ter
otwar ty. Bę dą im to wa rzy szyć
warsz ta ty dla dzie ci z bu do wy ro -
bo tów z kloc ków Le go.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Kap su łę cza su przy go to wu je
Uni wer sy tet Ja giel loń ski
z oka zji swo je go 650-le cia.
Znaj dą się w niej m.in. pli ki
czy wia do mo ści od stu den -
tów uczel ni za pi sa ne na nie -
zwy kle trwa łej pły cie DVD.
Kap su ła za ko pa na ma być 8
ma ja w Ogro dzie Pro fe sor -
skim UJ. 

Na za war tość kap su ły cza su
bę dą się skła dać m.in. prze sła -
nia od władz UJ, me dal ju bi le -
uszo wy czy eg zem plarz cza so pi -
sma Al ma Ma ter. W kap su le
znaj dą się rów nież wy bra ne ma -
te ria ły prze ka za ne przez stu den -
tów uczel ni.

„Na sze dzia ła nie to jest chwi -
la, błysk na prze strze ni 650 lat.
Kap su łę bę dzie moż na otwo rzyć
za co naj mniej 50 lat. Zo sta wi -
my w niej prze sła nie spo łecz no -
ści aka de mic kiej, by po tom ni za -
po zna li się z nim i za sta no wi li,
czy mie li śmy ra cję” – za po wia -
dał w lu tym rek tor UJ Woj ciech
No wak.

Sa mo rząd Stu den tów UJ in -

for ma cje dla przy szłych po ko leń
od stu den tów UJ chce za pi sać
na su per wy trzy ma łej pły -
cie DVD. Zmie ści się tam 4,5 GB
da nych prze sła nych przez stu -
den tów. Glas sMa ster Disc jest
pły tą DVD wy two rzo ną ze spe -
cjal ne go szkła, któ re pod wzglę -
dem od por no ści che micz nej
prze wyż sza więk szość do stęp -
nych na zie mi ma te ria łów. No -
śnik po wi nien wy trzy mać za rów -
no w wy so kich tem pe ra tu rach
– do 500 st. C, jak i w tem pe ara -
tu rach bli skich ze ra bez względ -
ne go. No śnik jest wraż li wy je dy -
nie na płyn ne kwa sy i roz two ry
moc nych za sad o tem pe ra tu rze
po wy żej 100 st. C.

Se nat Rzecz po spo li tej usta no -
wił 2014 rok Ro kiem Wiel kie go
Ju bi le uszu Uni wer sy te tu Ja giel -

loń skie go. W uchwa le z 18 grud -
nia 2013 r. Se nat zwró cił uwa gę
na ro lę, ja ką uczel nia ode gra ła
w hi sto rii Pol ski, przez wie ki bę -
dąc „kuź nią elit, wiel kim pa tro -
nem i praw dzi wą Al ma Ma ter
dla ca łe go pol skie go szkol nic -
twa”. Pod kre ślo no tak że, że „to
z Wy dzia łów Uni wer sy te tu roz wi -
nął się ca ły sze reg in nych uczel ni
(...), a dzię ki uczo nym Uni wer sy -
te tu moż li wy stał się roz wój wie -
lu pol skich ośrod ków na uko -
wych”. Jak przy po mnia no w do -
ku men cie, obec nie Uni wer sy tet
Ja giel loń ski ma 50 tys. stu den -
tów, 540 pro fe so rów, 730 dok to -
rów ha bi li to wa nych oraz 2,6 tys.
wy kła dow ców.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Ogólnopolskie Zawody
Robotów ROBO-motion

w Rzeszowie

FOT. FRE EIMA GES. COM 
/ JE AN SCHE IJEN

UJ szykuje
kapsułę czasu

FOT. FRE EIMA GES. COM / VIE WE R765
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Reklama

Ka nap ki, jo gur ty, owo ce
świe że i su szo ne – za miast li -
za ków, chip sów i ga zo wa -
nych na po jów. Li stę pro duk -
tów, któ re po win ny za peł nić
szkol ne skle pi ki, za pre zen to -
wał w czwar tek In sty tut Żyw -
no ści i Ży wie nia. Eks per ci
chcą w ten spo sób wal czyć
z nad wa gą wśród uczniów. 

Ka nap ki – naj le piej z ciem ne -
go pie czy wa, z chu dą wę dli ną
i świe ży mi wa rzy wa mi, mle ko,
jo gur ty, ke fi ry, ser ki i de se ry
mlecz ne, mu sli, wa rzy wa oraz
owo ce – świe że i su szo ne, orze -
chy, so ki i wo da – to nie któ re
z pro duk tów, ja kie po win ny do -
mi no wać w szkol nych skle pi -
kach. Li stę pro duk tów przy go to -
wał In sty tut Żyw no ści i Ży wie nia
(IŻŻ), pod le ga ją cy re sor to wi
zdro wia.

Zgod na z tą li stą zmia na ofer -
ty skle pi ków szkol nych mo że

być jed nym z ele men tów prze -
ciw dzia ła nia nie po ko ją ce mu
wzro sto wi nad wa gi i oty ło ści
wśród pol skich dzie ci – mó wi li
eks per ci in sty tu tu na kon fe ren -
cji pra so wej w War sza wie.

Z ba da nia, prze pro wa dzo ne go
przez IŻŻ w kil ku wo je wódz -
twach wy ni ka, że nad wa ga sta -
no wi pro blem aż 17-19 proc.
pol skich dzie wię cio lat ków, a oty -
łość do ty czy 6,5 proc. chłop ców
i 4 proc. dziew cząt w tym wie ku.
In ne ba da nia po twier dza ją, że
pro blem w Pol sce na ra sta,
a nad wa ga i oty łość do ty czy
w su mie 22 proc. dzie ci. „Za czy -
na my go nić czo łów kę Eu ro py”
– ostrzegł na kon fe ren cji dy rek -
tor IŻŻ, prof. Mi ro sław Ja rosz.
„Do tych cza so we dzia ła nia pro -
wa dzo ne w Eu ro pie, zwią za ne
z prze ciw dzia ła niem oty ło ści, nie
przy nio sły po żą da nych wy ni ków”
– do dał.

We dług za le ceń die te ty ków
dzie ci po win ny spo ży wać pięć

zbi lan so wa nych po sił ków dzien -
nie. Prak ty ka jest in na – nie
wszyst kie dzie ci je dzą w do mu
śnia da nie, nie wszyst kie ma ją
wy ku pio ny w szko le obiad. Spę -
dza jąc w szko le 5-8 go dzin
dzien nie, po win ny tam zjeść
dwa po sił ki – mó wi ła prof. Ja -
dwi ga Cha rzew ska z IŻŻ.

Choć asor ty ment więk szo ści
skle pi ków szkol nych nie ma wie -
le wspól ne go ze zdro wym ży wie -
niem, to wła śnie one by wa ją
głów nym miej scem, gdzie dzie ci
się po si la ją. Co dzien nie lub kil ka
ra zy w ty go dniu za ku py w skle pi -
ku szkol nym ro bi od 60 do po -
nad 70 proc. uczniów – po in for -
mo wa ła An na Ta ra szew ska z in -
sty tu tu.

„Z ba dań wy ni ka, że asor ty -
ment skle pi ków i au to ma tów
z prze ką ska mi, sto ją cych na te -
re nie szkół, jest wy so ce nie za do -
wa la ją cy” – do da ła. Do mi nu ją
tam sło dy cze, sło ne prze ką ski,
słod kie i ga zo wa ne na po je, pro -
duk ty ty pu fast fo od. I choć moż -
na tam ku pić wo dę, to po nad po -
ło wę ofer ty sta no wią słod kie na -
po je. „Dzie ci wy bie ra ją to, co
w skle pi ku do stęp ne, pro duk ty
ma ło war to ścio we i ka lo rycz ne.
Za le d wie 1-2 proc. dzie ci się ga
po te pro duk ty, któ re są po le ca -
ne w ży wie niu dzie ci i mło dzie ży”
– mó wi ła Ta ra szew ska.

Pol scy eks per ci wspo mi na li
o re for mie wy bra nych skle pi ków,
ja ką kil ka lat te mu prze pro wa dzi -
ły Szwe cja i Da nia. Ogra ni czo no
tam ilość pro duk tów zwięk sza ją -
cych ry zy ko nad wa gi i oty ło ści.
W efek cie w cią gu 2-3 lat ska la
nad wa gi zmniej szy ła się o 2
proc., pod czas gdy w szko łach
nie ob ję tych zmia na mi dzie ci
z nad wa gą przy by ło. Z ko lei dzie -
ci z Fin lan dii, gdzie za ka za no
sprze da ży słod kich na po jów
na te re nie szkół, ma ją dziś je den
z naj niż szych w Eu ro pie wskaź ni -
ków nad wa gi i oty ło ści.

Zda niem dy rek to ra ge ne ral -
ne go Pol skiej Fe de ra cji Pro du -
cen tów Żyw no ści, An drze ja
Gant ne ra, zmia na ofer ty skle -
pi ków, gdzie do mi nu ją sło dy -
cze i sło ne prze ką ski, w du żej
mie rze za le ży od dy rek to ra
szko ły, któ ry mo że od po wied -
nio sfor mu ło wać umo wę
z ajen tem. War to spi sać za -
łącz nik, zgod nie z któ rym ajent
pro wa dzi skle pik pod wa run -
kiem, że w je go ofer cie znaj dą
się pro duk ty z li sty IŻŻ.

„Moż na so bie wy obra zić, że
pro blem roz wią że my w pół ro ku,
je śli wszy scy dy rek to rzy szkół
przyj mą pro stą za sa dę: każ dy
ajent ten za łącz nik pod pi su je.
Jest to moż li we, przy naj mniej

teo re tycz nie, o ile wszy scy dy rek -
to rzy tak po dej dą do spra wy”
– po wie dział. Nie mniej waż ne
jest eg ze kwo wa nie umo wy. Te -
go, czy jest ona sto so wa na, mo -
że pil no wać ra da pe da go gicz na,
dy rek tor al bo sa mo rząd ro dzi -
ców.

Sku tecz na mo że się też oka -
zać wspól na re ko men da cja
mi ni sterstw edu ka cji i zdro -
wia, prze ka zy wa na do szkół
przez ku ra to ria – uwa ża Gant -
ner. Do dał on rów nież, że aby
pro duk ty za le ca ne przez IŻŻ
by ły w szko łach ku po wa ne,
dzie ci na le ży edu ko wać od no -
śnie zdro we go ży wie nia. „Dzię -
ki te mu ajent nie zban kru tu je,
a dzie ci nie bę dą bie ga ły

po słod ko ści do skle pi ku obok
szko ły” – tłu ma czył.

„Chce my do trzeć do szkół
w róż ny spo sób, naj le piej
pod pa tro na tem mi ni sterstw
zdro wia i edu ka cji. Na przy kład
pro mu jąc pro gram +Szko ła przy -
ja zna ży wie niu i ak tyw no ści fi -
zycz nej+. W ra mach te go pro -
gra mu mie ści się kwe stia po -
rząd ko wa nia skle pi ków szkol -
nych” – po in for mo wał prof. Ja -
rosz.

Peł ną li stę pro duk tów za le ca -
nych przez IŻŻ moż na zna leźć
na stro nie http://
www.izz.waw.pl/pl/  

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE
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Reklama

Eksperci: w szkolnych sklepach zamiast
żelków niezbędne kanapki i owoce

FOT. FRE EIMA GES. COM / TA NYA HALL
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Wi tam,
Mam py ta nie od no śnie za sił ku dla

bez ro bot nych. Nie pra cu ję już w Ho lan -
dii od kwiet nia ubie głe go ro ku. Czy na -
dal mo gę się o nie go sta rać?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Nie ste ty nie. Czas na zgło sze nie się
do Urzę du jest bar dzo ogra ni czo ny i wy -
no si 2 dni od mo men tu utra ty pra cy. 

Wi tam,
Mam do Pań stwa py ta nie do ty czą ce

zwro tu po dat ku z Ho lan dii. Nie daw no, czy -
li ty dzień te mu, ode sła łam po twier dze nie
mo je go nu me ru kon ta do Ho lan dii. Ile cza -
su bę dę cze kać na pie nią dze, czy li zwrot
po dat ku? Bar dzo pro szę o od po wiedź.
Z gó ry dzię ku ję i po zdra wiam ser decz nie!

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Za zwy czaj od mo men tu otrzy ma nia
przez Be la sting dienst po twier dze nia
kon ta mi ja oko ło 8 ty go dni do wy pła ty. 

Wi tam,
Otrzy ma łem za si łek dla bez ro bot nych

lo gu jąc się i wy peł nia jąc wnio sek na stro -
nie in ter ne to wej tzw. www uit ke ring. Pro -
blem w tym, że przy je go wy peł nia niu po -
sia da łem mel du nek, a obec nie mam pro -
blem z miesz ka niem i z mel dun kiem, któ -
re go po mie sią cu re je stra cji nie bę dę
mieć. W związ ku z tym mam py ta nie: ja -
kie bę dą kon se kwen cje, gdy nie bę dę
miał cią gło ści za mel do wa nia pod czas
trwa nia za sił ku, któ ry do sta łem na trzy
mie sią ce z mel dun kiem, a po mie sią cu
nie mam już za mel do wa nia w Ho lan dii?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

W ta kiej sy tu acji mu si Pan po dać in -

ny ad res ho len der ski dla Urzę du. Nie
moż na po bie rać za sił ku dla bez ro bot -
nych nie ma jąc ta ko we go. 

Wi tam ser decz nie,
Do sta łam do ku men ty z Ho lan dii,

gdzie wy peł ni łam swo je da ne i nu mer
kon ta. Wraz z drucz kiem by ła ko per ta
zwrot na, więc wło ży łam w nią list i za nio -
słam na pocz tę, lecz Pa nie nie po wie -
dzia ły, że jest ona nie moż li wa do wy sła -
nia. Ja ki ad res po win nam wpi sać?

Po zdra wiam.

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

Od po wiedź:

Pro szę wy słać na ad res, któ ry wid nie -
je w le wym gór nym ro gu pi sma. 

Wi tam,
Bar dzo pro szę o po moc w spra wie do -

dat ku do ubez pie cze nia zdro wot ne go.
Po krót ce mo ja hi sto ria wy glą da tak, że
w 2011 ro ku pra co wa łam w Ho lan -
dii... 5 ty go dni za gra ni cą i po wrót do Pol -
ski na 7 ty go dni. Zło ży łam wnio sek
o „zdro wot ne” i rze czy wi ście do sta wa -
łam co mie siąc 70 eu ro na kon to.
W paź dzier ni ku 2011 ro ku za szłam
w cią żę i zo sta łam w Pol sce. Pa rę dni te -
mu do sta łam roz li cze nie,  tj. do za pła ce -
nia kwo tę 480 eu ro. Cięż ko mi uzbie rać 

te raz ta ką kwo tę w szcze gól no ści, że
mąż nie pra cu je i ja ko je dy na utrzy mu ję
ro dzi nę z jed nej skrom nej pen sji. Czy
jest ja ka kol wiek moż li wość że by umo -
rzyć to za dłu że nie lub cho ciaż by roz ło żyć
na ra ty? Zda ję so bie oczy wi ście spra wę,
że te pie nią dze by ły kie dyś w mo im po -
sia da niu i mam obo wią zek je po pro stu
od dać, ale mo ja sy tu acja jest na praw dę
cięż ka.

Z gó ry dzię ku ję za po moc.

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

Od po wiedź:

Jak naj bar dziej ist nie je moż li wość
roz ło że nia Pa ni za dłu że nia na ra ty.
W tym ce lu na le ży wy ko nać pierw szą
wpła tę w ter mi nie wy zna czo nym na cze -
ku do za pła ty i sys te ma tycz nie co mie -
siąc wpła cać ra ty w wy so ko ści co naj -
mniej mi ni mal nej. Mi ni mal na kwo ta ra -
ty to 20 eu ro, mak sy mal nie moż na roz -
ło żyć swo je za dłu że nie na 24 ra ty.

Wi tam ser decz nie.
Mam ma ły pro blem, po nie waż otrzy -

ma łem pi smo, że po wi nie nem zwró -
cić 381 eu ro do fi nan so wa nia do ubez -
pie cze nia za rok 2011 rze ko mo wy pła -
co ne go mi w lip cu 2011 ro ku. Jest to ra -
czej to nie moż li we, po nie waż w ro -
ku 2011 pra co wa łem tyl ko od mar ca
do czerw ca, a po tem wy je cha łem
do Nie miec Do fi nan so wa nie do ubez pie -
cze nia za ten rok otrzy ma łem do pie ro
w mar cu 2012 ro ku w wy so ko ści 240
eu ro. Dzwo ni łem tam i do wie dzia łem
się, że zo sta ły wy pła co ne w lip cu 2011
ro ku na kon to, któ re ma ją w sys te mie
(jest po praw ne, tyl ko, że ist nie je ono do -
pie ro od czerw ca 2012 ro ku, kie dy to
po now nie wró ci łem do pra cy w Ho lan -
dii). Co ja mam z tym fan tem po cząć?

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:

WPa naprzy pad ku war to by ło by tą spra -
wę wy ja śnić, po nie waż mu si Pan zwra cać
pie nią dze, któ rych Pan nie otrzy mał. Na le -
ży w tym przy pad ku skon tak to wać się
z Be la sting dienst oraz przed sta wić im od -
po wied nie do wo dy na to, że kon to w okre -
sie rze ko mej wy pła ty nie ist nia ło.

Wi tam,
Wi tam, w paź dzier ni ku koń czy mi

się 1,5 rocz ny kon trakt. W lip cu pla nu ję

3 ty go dnio wy urlop. Czy w związ ku z tym
bę dzie mi się na le ża ła niż sza kwo ta za -
sił ku dla bez ro bot nych? Z te go co się
orien tu ję, to wy so kość za sił ku roz pa try -
wa na jest na pod sta wie 3 ostat nich
prze pra co wa nych mie się cy. W ta kim ra -
zie je śli prze pra cu ję tyl ko 1 ty dzień
w mie sią cu ze wzglę du na urlop, to ob li -
czo na kwo ta zo sta nie z ja kich dni te go
mie sią ca? 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:

Wy so kość za sił ku jest uza leż nio -
na od za rob ków z ca łe go ro ku po prze -
dza ją ce go okres za sił ko wy. Tak więc Pa -
ni urlop nie za wa ży w du żym stop niu
na wy so ko ści za sił ku.

Wi tam,
Sza now na Re dak cjo, mam kil ka py tań.

Obec nie prze by wam na zwol nie niu cho -
ro bo wym po zła ma niu le wej rę ki. 28 lu te -
go skoń czył mi się kon trakt   w spra wie
pra cy  i nie zo stał prze dłu żo ny z po wo dów
mo jej nie spraw nej jesz cze rę ki. Do chwi li
obec nej (a jest już 17 mar ca) cze kam
na de cy zję w spra wie przy zna nia mi kwo -
ty cho ro bo we go. Mo je py ta nie jest ta kie:
na ja kie pie niąż ki mo gę li czyć? 

Za od po wiedź z gó ry dzię ku ję 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:

Moż na spo dzie wać się ok. 70 pro -
cent pen sji uśred nio nej z ostat nie go ro -
ku. 

Wi tam,
Mam do Pań stwa py ta nie zwią za ne

z no wy mi prze pi sa mi w Urzę dzie Skar bo -
wym. Do kie dy trze ba się roz li czyć
z Urzę dem Skar bo wym w Ho lan dii?
Czy coś się zmie ni ło w tej kwe stii?

Z gó ry dzię ku je 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:

Pod tym wzglę dem nic się nie zmie ni -
ło. Wciąż de kla ra cję po dat ko wą tak
zwa ną „w ter mi nie” na le ża ło zło żyć
do 31.03.2014 ro ku, nie mniej jed nak
je śli nie do ko na ła Pa ni te go Urząd nie
prze wi du je żad nych kon se kwen cji, je śli
zo sta nie de kla ra cja zło żo na po ter mi -
nie. Nie mniej jed nak, je śli otrzy ma ła
Pa ni we zwa nie do roz li cze nia, mu si Pa -
ni te go do ko nać w ter mi nie
do 01.07.2014 ro ku.

Wi tam ser decz nie,
Pra co wa łem w Ho lan dii przez biu ro

pra cy tym cza so wej. Od ty go dnio wych
wy na gro dzeń po trą ca na by ła kwo ta 75
eu ro z ty tu łu „se rvi ce ko sten”, nie za leż -

nie od te go czy pra cow nik miesz kał
na miesz ka niu agen cji, czy pry wat nym.
Mam py ta nie: co to są za kosz ty i czy ta -
kie po trą ce nia, w ta kiej  kwo cie są zgod -
ne z pra wem? Do dam, że oso by miesz -
ka ją ce na miesz ka niach agen cji do dat -
ko wo by ły ob cią ża ne kosz tem wy naj -
mu w kwo cie 75 eu ro ty go dnio wo. Z gó -
ry dzię ku ję za 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:

De fi ni cja, cze go do ty czy po trą ca nie
owych „se rvi ce ko sten” po win na znaj do -
wać się na Pań stwa umo wach o pra cę
w ar ty ku le o po trą ce niach z wy pła ty
– to do te go do ku men tu na le ży się gnąć,
by uzy skać tą wie dzę. 

Wi tam,
Sły sza łam, że od te go ro ku trze ba

na roz li cze niu po dać tyl ko i wy łącz nie
ho len der ski nu mer kon ta. Czy jest to
praw da? Ra zem z mę żem pra co wa li śmy
w Ho lan dii 2 mie sią ce w 2012 ro ku.
Wte dy nie by li śmy jesz cze mał żeń -
stwem. Czy każ de z nas mu si po sia dać
osob ne kon to? I czy nie moż na te go ja -
koś za ła twić w Pol sce? Po nie waż te raz
miesz ka my tu taj i ma my 4 mie sięcz -
na có recz kę, szu ka my spo so bu zę by nie
mu sieć je chać po nad 1000 km tyl ko
po to, że by za ło żyć ho len der skie kon to.

Z gó ry dzię ku je za in for ma cje.

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

Od po wiedź:

In for ma cje te są nie praw dzi we. Od te -
go ro ku każ da oso ba chcą ca roz li czyć
się z po dat ku (tak że part ner fi skal ny
w przy pad ku roz li cze nia wspól ne go)
mu si po dać do Be la sting dienst nu mer
kon ta, któ re go on jest wła ści cie lem. Nie
ma żad ne go zna cze nia czy kon to to jest
ho len der skie czy z in ne go kra ju. Naj -
waż niej sze jest to, że oso ba roz li cza ją ca
się ma po dać swo je wła sne kon to. 

Wi tam,
Pi szę w imie niu swo je go mę ża, któ ry

jest za trud nio ny przez fir mę ho len der -
ską, ale pra cu je na te re nie Nie miec. Czy
przy słu gu je mu za si łek ro dzin ny z Nie -
miec czy też z Ho lan dii?

Bę dę wdzięcz na 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:

To, gdzie na le ży sta rać się o za si łek
ro dzin ny za le ży od te go, gdzie pra co -
daw ca od pro wa dza za Pa ni mę ża
skład ki spo łecz ne. Je śli w Ho lan dii, o za -
si łek na dzie ci na le ży sta rać się tam, na -
to miast je śli w Niem czech, to w tym
kra ju. Naj le piej spoj rzeć na umo wę
o pra cę mę ża – tam po win no być ja sno
na pi sa ne, do któ re go kra ju od pro wa -
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Pytania do eksperta – listy czytelników
Otrzy ma li śmy od Was wie le li stów
od no śnie spraw do ty czą cych ho -
len der skich spraw po dat ko wych.
Dziś pre zen tu je my czte ry z nich.
Na py ta nia czy tel ni ków od po wia -
da my we współ pra cy z pra cow ni -
ka mi Kan ce la rii Po dat ko wej 
mgr An na Kło sow ska 
www.roz licz sie.pl.
Ser decz nie dzię ku je my za wszyst kie
na de sła ne wia do mo ści, jak rów nież
za oka za ne nam za ufa nie.
Je że li ma cie ja kieś py ta nia 
do na szych eks per tów cze ka my
na Wa sze ma ile pod ad re sem 
re dak cja@go niec pol ski.nl

Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l l  l  l

l  l  l



15Rozmaitości



l – Je stem za nie po ko jo -
na Pa nie dok to rze. Mój mąż
krzy czy przez sen.

– A co ta kie go krzy czy?
– Po wta rza w kół ko – „Nie

Kry siu, nie!”.
– To nic groź ne go.
– Nic groź ne go?! Prze cież ja

mam na imię Iwo na!
– Otóż to. A On Kry si od po wia -

da zde cy do wa nie – „Nie!”.

l Noc. Wiel ki po żar. Sie dem
jed no stek stra ży po żar nej
wal czy z ży wio łem. Do kie ru -
ją ce go ak cja pod cho dzi ja kiś
fa cet: 

– Jak wam idzie? Nikt ze stra -
ża ków nie ucier piał?! 

– Nie ste ty – od po wia da stra -
żak – Dwóch na szych lu dzi zo -
sta ło w pło mie niach, a sze ściu
jest cięż ko po pa rzo nych. Ale
za to wy nie śli śmy z bu dyn ku
szes na ście osób... trwa re ani ma -
cja... 

– Szes na ście osób?!?! Prze -
cież tam był tyl ko ochro niarz! 

– Skąd pan wie?! Kim pan
jest??? 

– Kie row ni kiem te go pro sek -
to rium...

l Pa cjent ner wo wo cze ka
na opi nię w ga bi ne cie słyn ne -
go or to pe dy.

– A u ko go pan wcze śniej był,
za nim tra fił pan do mnie? – py ta
le karz.

– U krę ga rza. 

– U krę ga rza?! – wy śmiał go
le karz – To stra ta cza su! No
i niech pan po wie, ja kiej bez u ży -
tecz nej ra dy pa nu udzie lił?

– Po ra dził, że bym przy szedł
do pa na.

l Me cha nik wy mie niał cy -
lin der w Har leyu, kie dy spo -
strzegł w warsz ta cie zna ne go
kar dio chi rur ga, któ ry cze kał
na kie row ni ka. Me cha nik
krzyk nął:

– Hej, pa nie dok to rze, chce
pan na to spoj rzeć?

Kar dio log, nie co za sko czo ny,
pod szedł do me cha ni ka. Ten wy -
pro sto wał się, wy tarł rę ce
w szma tę i rzekł:

– Pa nie dok to rze, niech pan
spoj rzy na ten sil nik. Otwie ram
je go ser ce, wyj mu ję za staw ki,
na pra wiam każ da uster kę, po -
tem wkła dam je z po wro tem,
a kie dy skoń czę, wszyst ko dzia ła
jak no we. Dla cze go więc ja za ra -
biam 20 tys. rocz nie, a pan 200
tys., sko ro w za sa dzie wy ko nu je -
my tę sa mą ro bo tę?

Kar dio log nie od po wie dział
od ra zu, uśmiech nął się, na chy lił
i od rzekł:

– Niech pan spró bu je zro bić
to, kie dy sil nik pra cu je.

l U den ty sty:
– Ile kosz tu je eks trak cja zę -

ba?
– 50 PLN.
– 50 PLN za kil ka mi nut pra -

cy?!
– Mo gę wy ry wać po wo li je śli

pan chce.

l Pa cjent u sto ma to lo ga:
– Pa nie dok to rze, bo lą mnie

zę by, któ re pan mi wsta wił!
Na to le karz:
– A nie mó wi łem, że bę dą jak

praw dzi we?!

l Ko lej ka w ap te ce.
Pierw szy klient pod cho dzi

do okien ka, da je re cep tę, ap te -
karz mó wi mu:

– 320 zło tych pro szę.
Dru gi pod cho dzi, da je re cep -

tę, ap te karz mó wi mu:
– 340 zło tych.
Trze ci pod cho dzi, ap te karz

mó wi mu:
– 390 zło tych.

Czwar ty fa cet w ko lej ce się
lek ko pod de ner wo wał i mó wi:

– Pa nie mgr, wszy scy idzie my
od te go sa me go le ka rza, wszy -
scy ma my ta ki sam lek na re -
cep cie, dla cze go jed ni pła cą
mniej, a in ni wię cej? Mgr od po -
wia da:

– No wie pan, ma my ta ki kod
z le ka rzem, ta ką umo wę....

Fa cet się zde ner wo wał i mó -
wi:

– Pa nie, niech pan nam po -
wie co to za lek, dla cze go ma in -
ną ce nę? Na re cep cie by ło na pi -
sa ne: CC NWCMJDMCC CC.
Klien ci za czę li ner wo wo na ci -
skać na ap te ka rza, bar dzo chcie -
li że by im prze czy tał co to zna -
czą, co to za le kar stwo... W koń -
cu ap te karz pod wpły wem na ci -
sku za czął czy tać z ru mień ca mi
na twa rzy:

– Cześć Cze siek, Nie Wiem Co
Mu Jest, Daj Mu Co Chcesz,
Cześć Cze siek.

l Pew na blon dyn ka ku pi ła
so bie w ap te ce pod pa ski.
Chwi lę po wyj ściu za uwa ży ła
jed nak, że opa ko wa nie jest
po dob ne lecz ro dzaj nie zga -
dza się z ty mi, któ re za wsze
sto su je. Wra ca do ap te ki i py -
ta... 

– Czy mo że mi pan wy mie nić? 
Mło dy far ma ceu ta, za czer wie -

nio ny po uszy od po wia da: 
– Pa ni wy ba czy ale ni gdy te go

jesz cze nie ro bi łem!

l Do ap te ki wpa da bla dy,
drżą cy chło piec:

– Czy ma pa ni ja kieś środ ki
prze ciw bó lo we?

– A co cię bo li chłop cze?
– Jesz cze nic, ale oj ciec wła -

śnie oglą da mo je świa dec two.

l Se ryj ny mor der ca cią gnie
ko bie tę do la su. Ko bie ta krzy -
czy prze ra żo na: 

– Ale po nu ro i ciem no w tym
le sie. Bar dzo się bo ję! 

Na to mor der ca: 
– No, a ja co mam po wie -

dzieć? Bę dę wra cał sam...

l Ma ła Zo sia sie dzia ła
w ogro dzie za sy pu jąc do łek,

kie dy przez siat kę zaj rzał są -
siad. Za in te re so wał się, co
po ra bia dziew czyn ka:

– Co tam ro bisz Zo siu?
– Mo ja zło ta ryb ka wła śnie

umar ła – od po wia da Zo sia,
nie spo glą da jąc na wet w stro -
nę są sia da – wła śnie ją grze -
bię.

– To bar dzo du ża dziu ra jak
na zło tą ryb kę, nie uwa żasz?
– dzi wi się są siad.

– To dla te go, że ryb ka jest we -
wnątrz two je go dur ne go ko ta.

l Do pie kło fa ce to wi ży cie,
po sta no wił się po wie sić...

Zmaj stro wał stry czek, przy -
mo co wał go do ży ran do la, wlazł
na sto łek, wsa dził gło wę w stry -
czek, pa trzy, a tu na sza fie nie do -
pi ta flasz ka wód ki stoi!

– Co się ma wód ka zmar no -
wać? – po my ślał so bie.

Wy su nął gło wę ze strycz ka,
przy sta wił sto łek do sza fy, pa -
trzy, a tam jesz cze za po mnia ne
pół pacz ki pa pie ro sów.

– O! – po my ślał – i ży cie za -
czy na się ukła dać!

l Trzy wam pi ry wcho dzą
do ba ru i sia da ją przy sto le.
Kel ner pod cho dzi do nich i py -
ta pierw sze go wam pi ra, co
za ma wia. Ten mó wi:

– Chciał bym tro chę krwi.
Kel ner zwra ca się z tym sa -

mym py ta niem do dru gie go
wam pi ra. Wam pir mó wi:

– Chciał bym tro chę krwi. 
Kel ner py ta trze cie go wam pi -

ra, co za ma wia, ten na to:
– Chciał bym tro chę oso cza. 
Kel ner spo glą da na kart kę

i mó wi:
– Niech spraw dzę, czy do brze

zro zu mia łem. Za ma wia cie dwa
ra zy krew i raz krew li ght, tak?

l Syn zwra ca się do oj ca: 
– Ta tu siu, kup mi re wol wer!

No kup mi... Mu sisz mi ku pić! 
– Ci cho! – re agu je zde cy do -

wa nie oj ciec. – Nie ku pię ci! 
– Ale ja uwa żam, że po wi nie -

neś mi ku pić! 
– A ja uwa żam, że nie i ba sta!

W koń cu, kto tu jest gło wą ro dzi -
ny?! 

– Na ra zie ty. Ale gdy byś mi
ku pił re wol wer...
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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!

Oca le nie
oca le nie nas sa mych dla sie bie
je sie nią
gdy zie leń od cho dzi
ozna cza po da nie chle ba w po trze bie
po si le ni znów bę dzie my mło dzi
opa sa nie serc na szych na dzie ją
jest bal sa mem
na wszel kie nie mo ce
za wie ru chy zi mą znów po wie ją
lecz bę dzie my wza jem so bie dro dzy
w tym tkwi sed no
trwa nia w do bru i ra do ści
by ła go dzić w mia rę tru dy tro ski
naj waż niej sze jest pra wo mi ło ści
i dla świa ta
jest to na kaz BO SKI

Brzeg, 24.10.1987 r.

... BEZ GRA NICZ NIE
WE WZA JEM NO ŚCI
WIN NI LU DZIE TRAK TO WAĆ
OD WIECZ NE PRA WO 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
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