
Od No we go Ro ku wie lu na -
szych oby wa te li, jak co ro ku
zresz tą, zło ży ło wnio sek o do -
da tek do ubez pie cze nia
za rok po przed ni, tj. 2013
rok. Jest to spo ry za strzyk go -
tów ki, w szcze gól no ści bio -
rąc pod uwa gę fakt, iż Ho lan -
dia jest jed nym z nie wie lu
kra jów, w któ rych ubez pie -
cze nie le ży na bar kach pra -
cow ni ka/miesz kań ca. Per -
spek ty wa od zy ska nia choć
czę ści tych pie nię dzy jest
bar dzo mi ła, Urząd jed nak że
przy go to wał w tej kwe stii dla
nas „nie spo dzian kę”. Nie -
mniej jed nak za cznij my
od po cząt ku. 

Każ da oso ba, któ ra pra cu je
lub miesz ka w Ho lan dii, mu si
ubez pie czyć się we wła snym za -
kre sie, więc al bo wy ku pu je so -

bie sa mo dziel nie po li sę ubez pie -
cze nio wą, al bo w przy pad ku pra -
cy w biu rach agen cji pra cy tym -
cza so wej (Uit zend bu re au) wy ku -
po wa na jest dla niej po li sa „gru -
po wa”. Jest to spo re ob cią że nie
dla co mie sięcz ne go bu dże tu
pra cow ni ka (koszt rzę du oko -
ło 100 eu ro za mie siąc), dla te go
też Urząd Skar bo wy, czy li Be la -
sting dienst, ofe ru je w okre ślo -
nych przy pad kach zwrot czę ści
kosz tów po nie sio nych na ubez -
pie cze nie przez ta kie oso by. Że -
by go otrzy mać na le ży speł nić
po niż sze wa run ki:

1. Na le ży mieć mi ni mum 18
lat,

2. Na le ży mieć wy ku pio ne
ubez pie cze nie zdro wot ne w Ho -
lan dii (lub w Pol sce, pod wa run -
kiem, że ma ono do kład nie ta ki
sam za kres usług jak ubez pie -
cze nie, któ re by ło by wy ku pio ne
w Ho lan dii),
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Wnio sko wa łeś o do da tek do ubez pie cze nia za rok 2013?
Nie spo dzie waj się szyb ko pie nię dzy…Ciekawostki

o Holandii

Przebywasz za granicą? 
Też możesz zagłosować
w Eurowyborach! 

Kolor oczu może
określać podatność
na choroby

FOT. FREEIMAGES. COM/ HERB COLLINGRIDGE IV



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

3. Na le ży miesz kać lub/i pra -
co wać na te re nie Ho lan dii,

4. Po sia dać sto sun ko wo ni -
skie do cho dy (mniej sze
niż 30.939 eu ro brut to/w ro -
ku 2013). 

Oso ba, któ ra speł nia te wa -
run ki, mo że za wnio sko wać
o do da tek do ubez pie cze nia
i dzię ki te mu otrzy mać zwrot
choć czę ści kosz tów po nie sio -
nych na obo wiąz ko we ubez pie -
cze nie zdro wot ne (za rok 2013
na wet do 88 eu ro za każ dy
mie siąc, co nam da je 1056
eu ro za ca ły rok!). Do da tek
funk cjo nu je od 2006 ro ku
i do po ło wy ze szłe go ro ku
na de cy zję ocze ki wa ło się oko -
ło 8 ty go dni od mo men tu zło -
że nia wnio sku o Zorg to eslag.
Po upły nię ciu te go ter mi nu,
na ad res zna ny w Be la sting -
dienst przy cho dzi ła pa pie ro wa
de cy zja i krót ko po niej na stę -
po wa ła wy pła ta pie nię dzy
na po da ne kon to ban ko we.

Nie ste ty od nie daw na pro ce -
du ry przy zna wa nia te go do dat ku
(po dob nie jest w przy pad ku tak -

że in nych do dat ków, nie mniej
jed nak nie są one aż tak wi docz -
ne jak w przy pad ku Zorg to eslag)
ule gły ko lo sal nym zmia nom.

Po pierw sze, wy dłu żył się
czas ocze ki wa nia na de cy zję
– z 8 ty go dni do aż 13. Da je
nam to o po nad mie siąc wię -
cej cza su dla Urzę du do opra -
co wa nia de cy zji, czy li o po -
nad mie siąc dłu żej ocze ki wa -
nia na pie nią dze. 

Po dru gie na to miast, co raz
gło śniej mó wi się, iż wszel kie wy -
pła ty do dat ków za la ta po przed -
nie (tak jak te raz – w ro ku 2014
za rok po przed ni) bę dą na stęp -
stwem wy da nia de cy zji koń co -
wych od no śnie… zwro tu po dat -
ku! 

A co ma jed no do dru gie go?
No wła śnie… Do dat ki, w tym
Zorg to eslag, za le żą od do cho du
(jak opi sy wa li śmy w po przed nim
aka pi cie). A skąd Urząd mo że
po znać Wasz po ziom do cho du
z ro ku po przed nie go? Po przez
zło że nie przez Was de kla ra cji
po dat ko wej, w któ rej na le ży wy -
ka zać swo je do cho dy osią gnię te
za rów no w Ho lan dii, jak i po -
za nią (np. w Pol sce).

Tak więc Ci, któ rzy do tej po ry
nie roz li czy li się z po dat ku oraz
zło ży li jed no cze śnie wnio sek
o zwrot Zorg to eslag
za rok 2013, po win ni jak naj -
szyb ciej zło żyć de kla ra cję po dat -
ko wą. Za tem coś za coś – że by
otrzy mać swój do da tek do ubez -
pie cze nia, na le ży się roz li czyć
z po dat ku. 

A co z oso ba mi, któ re nie zło -
żą roz li cze nia po dat ko we go
do Be la sting dienst? Praw do po -
dob nie urząd po pro si o po da nie
in for ma cji o ich fak tycz nych do -
cho dach. Być mo że w for mie ze -
zna nia po dat ko we go al bo też
oświad cze nia. 

War to nad mie nić, że
do bar dzo po dob nej sy tu acji
do szło przy wy pła cie do dat -
ków do ubez pie cze nia
za rok 2012, kie dy zło że nie
wnio sku na stę po wa ło w ro -
ku 2013.

Urząd już wte dy prze dłu żył
ter mi ny wy da wa nia de cy zji,
co spo wo do wa ło, że do pie ro
mie siąc te mu za czę ły po ja -
wiać się wy pła ty te go do dat -
ku, a do dziś jesz cze wie le
osób ich nie do sta ło, po nie -

waż pro ce du ra wy płat wciąż
jest w to ku. 

Je dy ne, co w tej sy tu acji na -
le ży zro bić, to cier pli wie cze kać
na swo je za le głe pie nią dze
za rok 2013 oraz jak naj szyb -
ciej zło żyć wnio sek o ten do da -
tek za rok 2014, by otrzy mać
go za licz ko wo – wte dy ist nie je
du że praw do po do bień stwo, że
de cy zja na dej dzie w 13 ty go -
dni… a wraz z nią Wa sze pie -
nią dze. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 13 maja 2014Praca i życie w Holandii2
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Wnio sko wa łeś o do da tek do ubez pie cze nia za rok 2013?
Nie spo dzie waj się szyb ko pie nię dzy…

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.

FOT. FREEIMAGES. COM/ JACLYN TWIDWELL
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Go niec Pol ski. nl: Pa ni Ka ro -
li no, co skło ni ło Pa nią do zro -
bie nia za ku pów w no wej plat -
for mie za ku po wej eza ku py.
nl?

Pa ni Ka ro li na: Dwie rze czy.
Przede wszyst kim ce na – nie
od dzi siaj wia do mo, że wie le pro -
duk tów (głów nie spo żyw czych)
jest spo ro tań szych w Pol sce niż
w po zo sta łych czę ściach Eu ro py.
Ośmie lę się stwier dzić, że są one
w Pol sce naj tań sze. Dru gim
czyn ni kiem był sze ro ki wy bór
pro duk tów ofe ro wa nych w hi per -
mar ke cie Te sco. Mniej zna ne
skle py in ter ne to we nie mo gą się
rów nać z du ży mi gra cza mi
na ryn ku pod wzglę dem wiel ko -
ści wy bo ru, a czę sto rów nież ja -
ko ści.

G. P.: Czy for ma za ku pu nie
wy da ła się Pa ni skom pli ko wa -
na?

P. K.: Przy znam, że po cząt ko -
wo tak, ale po dwu krot nym prze -
czy ta niu za kład ki „Za ku py”
na stro nie in ter ne to wej eza ku py.
nl stwier dzi łam, że jest to bar dzo
pro ste. Je dy na róż ni ca w po rów -
na niu z in ny mi skle pa mi in ter ne -
to wy mi po le ga na tym, że za ku -
py od by wa ją się w dwóch eta -
pach – od dziel nie ro bi my za ku -

py w skle pie in ter ne to wym eza -
ku py. te sco. pl, a od dziel nie za -
ma wia my ich do sta wę na stro -
nie eza ku py. isto re. pl – oby dwa
lin ki za miesz czo ne są w wi docz -
nym miej scu stro ny eza ku py. nl
i trud no je prze oczyć.

G. P.: Czy li za ku py ro bi my
sa mi, a za raz po tem zle ca my
ich do sta wę pod nasz ad res
w Ho lan dii?

P. K.: Do kład nie tak. Mo że my
rów nież wy brać tań szą opcję do -
sta wy do jed ne go ze wska za -
nych punk tów od bio ru – zwy kle
umiej sco wio nych na par kin gach
P+R na te re nie Ho lan dii, ale ja
oso bi ście – przy naj mniej w nie -
dzie lę – nie mam ocho ty wy cho -
dzić z do mu.

G. P.: Czy za za ku py pła ci -
my przed do sta wą, czy w mo -
men cie ich do star cze nia?

P. K.: Za ku py za ma wia my
w opcji „Za mów i od bierz”
na stro nie eza ku py. te sco. pl
i wy bie ra my płat ność przy ich
od bio rze. Z gó ry na to miast opła -
ca my koszt do sta wy – za sa me
za ku py pła ci my w mo men cie ich
do star cze nia, gdy mo że my
spraw dzić czy wszyst ko jest
w po rząd ku. Pła ci my w eu ro
po kur sie za miesz czo nym

na stro nie in ter ne to wej, ale mo -
że my rów nież za pła cić w zło tych
– wte dy kwo ta do za pła ty jest
rów na tej z pa ra go nu z Te sco.

G. P.: Czy nie oba wia ła się
Pa ni opła cić z gó ry kosz tu do -
sta wy?

P. K.: Zu peł nie nie – w dzi siej -
szych cza sach trans ak cje on li ne
są już na po rząd ku dzien nym.
Tu taj do dat ko wo prze ko na ło
mnie to, że trans ak cja kar tą
ban ko wą od by wa się po przez
plat for mę in ter ne to wą isto re. pl
– bę dą ce go czę ścią gru py Al le -

gro – po łą cze nie jest szy fro wa -
ne, a trans ak cja chro nio na jest
przez pro gram ochro ny ku pu ją -
cych gru py Al le gro – więc nie ma
żad ne go ry zy ka.

G. P.: Za ku py do tar ły kom -
plet ne i na czas?

P. K.: Tak, do staw ca po ja wił
się o wy zna czo nej po rze i mu szę
stwier dzić, że by łam mi ło za sko -
czo na – do sta łam wszyst kie pro -
duk ty zgod nie z mo im za mó wie -
niem w sta nie ta kim jak by
przed chwi lą wy je cha ły ze skle -
pu… Pro duk ty ta kie jak świe że

mię so, na biał czy wę dli ny by ły
świet nie schło dzo ne i do sko na le
wy glą da ły i rów nież tak sma ko -
wa ły. 

G. P.: Czy jest Pa ni za do wo -
lo na z za ku pów?

P. K.: Bar dzo. Do sta łam
pro duk ty, któ re lu bię i za któ -
ry mi tro chę tę sk nię – bio rąc
pod uwa gę koszt za ku pów,
któ ry WRAZ Z KOSZ TEM DO -
STA WY był niż szy o ok. 40 pro -
cent od za ku pów w in nych
skle pach in ter ne to wych (o za -
ku pach w zwy kłym skle pie nie

wspo mi na jąc) – je stem pew -
na, że oszczę dzam mo je cięż -
ko za ro bio ne pie nią dze. Ostat -
nio zro bi łam spo re za ku py
na eza ku py. nl za oko ło 140
eu ro, a ku pi łam wię cej niż do -
tych czas za 200 eu ro. Te raz,
gdy już dwu krot nie sko rzy sta -
łam z usług ser wi su eza ku py.
nl, nie mam naj mniej szych
wąt pli wo ści, że jest to jed no
z mo ich naj więk szych od kryć
w dzie dzi nie za ku pów.

G. P.: Dzię ku ję za roz mo wę.
(RED.)

wy wiad z Pa nią Ka ro li ną z Ha gi

EZA KU PY. NL – ta niej być nie mo że

FOT. ARCHIWUM EZAKUPY. NL



l Pra cow nik ma ga zy nu. Dla
na szych klien tów w ca łej Ho lan dii
po szu ku je my pra cow ni ków ma -
ga zy nu. Obo wiąz ki: zbie ra nie za -
mó wień oraz pa ko wa nie. Ide al ny
kan dy dat po sia da do świad cze nie
na po dob nym sta no wi sku, po ro -
zu mie wa się w ję zy ku an giel skim
bądź ho len der skim oraz jest sil -
nie zmo ty wo wa ny do pra cy. Oso -
by za in te re so wa ne pro szo ne są
o wy sy ła nie CV na ma ila: jobs@ot -
to work for ce.eu

l Te am Le ade ra do prac mon -
ta żo wych ka na łów wen ty la cyj -

nych. Dla na sze go klien ta
w Utrech cie po szu ku je my Te am
Le ade ra do prac mon ta żo wych
ka na łów wen ty la cyj nych. Głów ne
za da nia: wy ko ny wa nie prac mon -
ta żo wych, po praw ne od czy ty wa -
nie ry sun ków tech nicz nych, nad -
zór nad gru pa pra cow ni ków. Wy -
ma ga nia: do świad cze nie na po -
dob nym sta no wi sku, do bra zna jo -
mość ję zy ka ho len der skie go, ho -
len der skie VCA, pra wo jaz dy oraz
wła sny do jazd do pra cy. Za in te re -
so wa ne oso by pro szo ne są o wy -
sy ła nie CV w ję zy ku an giel skim
bądź ho len der skim na ad res:
jobs@ot to work for ce.eu 

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 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 cow nik bu dow la ny
z waż nym VCA. Valk Uit zend bu -
re au bv – Pra ca dla męż czyzn
z waż nym cer ty fi ka tem VCA. 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 gi
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 ka mo ty wa cja i dys po zy cyj -
ność. Zgło sze nia wy sy łać na ad -
res ema il: za ne ta@sdeu.nl

5Nasza Holandia
Reklama

Reklama

P R AC A

Reklama



WTOREK, 13 maja 2014Nasza Holandia6

1. Ja dę, ja dę, a tu dro ga się
świe ci! 

Nie co dzien ne do świad cze nie
mo że mieć każ dy kie row ca, któ -
ry swo ją po dróż za pla nu je przez
ho len der ską dro gę szyb kie go ru -
chu N329 w oko li cy Oss (Bra -
ban cja). Otóż prze jazd no cą tą
uli cą gwa ran tu je Wam moi dro -
dzy (uwierz cie!) nie za po mnia ne
wra że nia, po nie waż pod Wa szy -
mi sto pa mi (au ta mi) ca ła dro gą
bę dzie się… świe cić! As falt tej
dro gi zo stał po kry ty far bą nie ja -
ko flu ore scen cyj ną. Dzię ki tej
far bie zna ki na ma lo wa ne
na dro dze sa me z sie bie po ły -
sku ją w no cy da jąc ta ki blask, iż
zbęd ne są la tar nie do oświe tla -
nia dróg. Spryt ne, praw da?

W pla nach jest utwo rze nie
wie le in nych ta kich od cin ków
dróg – ten jest tyl ko te sto wy, nie -
mniej jed nak po mysł jest świet -
ny i z pew no ścią przyj mie się
w za ska ku ją cym tem pie – nie
tyl ko z po wo du po lep sze nia wa -
run ków na dro dze dość ma łym
kosz tem, ale tak że i oszczęd no -

ści na oświe tla niu dróg (w szcze -
gól no ści w okre sie je sien no - zi -
mo wym). 

Cie ka we, kie dy na si po li ty cy
na to wpad ną, by tak że w Pol sce
po pro stu po ma lo wać dro gi
prosz kiem flu ore scen cyj nym
(spryt ne, tań sze, na wie le lat) za -
miast kłó cić się, kto ma pła cić
za oświe tla nie dróg w Pol sce…

2. No to skrę ca my!

W Ho lan dii wszy scy ro bią
wszyst ko „po swo je mu”, nie ba -
cząc na kon we nan se, wzglę dy
es te tycz ne czy spo łecz ne po -
strze ga nie. A od no śnie wła śnie
wzglę dów es te tycz nych... 

Po dej rze wa my, że to je dy ny
na ród, ja ki do tej po ry się ostał,
któ ry nie ku pu je (w więk szo ści
oczy wi ście) pa pie ro sów. A więc
co nie któ rzy Ho len drzy pa lą
na po tę gę?

Zde cy do wa na więk szość
miesz kań ców Ni der lan dów sa -
mo dziel nie skrę ca so bie swo je
pa pie ro sy, ot co. Ty po wy wi dok
na ho len der skiej uli cy – idzie

męż czy zna ubra ny jak za zwy -
czaj, nic szcze gól ne go. Przyj rzyj -
cie się jed nak – kie sze nie ma
upcha ne ja ki miś pa czusz ka mi.
To nic in ne go jak ty po we pięć -
dzie się cio gra mo we pacz ki ty to -
niu oraz bi buł ki do je go skrę ca -
nia w pa pie ro sa. I tu tkwi ich se -
kret.

Co wię cej, za nic w świe cie nie
ku pią zwy kłej pacz ki pa pie ro -
sów – oni ko cha ją wprost je
skrę cać. Zwy cza jo wy żart mó wi
o tym, że każ dy praw dzi wy Ho -

len der po tra fi skrę cić pa pie ro sa
jed ną rę ką. Tak więc spryt ni Ho -
len drzy nie tyl ko oszczę dza ją
pie nią dze na pa pie ro sy, ale ma -
ją jesz cze z te go roz ryw kę. A ty -
toń w pacz kach do stęp ny jest
wprost wszę dzie – od dro ge rii
ko sme tycz nych po sta cje ben zy -
no we. Co wy na to?

No cóż, spró bo wać trze ba,
prak ty ko wać – już nie ko niecz -
nie;) Przy naj mniej zda niem na -
sze go re dak cyj ne go pa la cza;)

AT

Rzeczy o których mało kto wie, czyli
ciekawostki o Holandii i jej mieszkańcach

FOT. FREEIMAGES. COM / GIANLUIGI GALBIATI
FOT. FREEIMAGES. COM 
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Lam bert van Ni stel ro oij jest
kan dy da tem z li sty CDA w wy -
bo rach do Par la men tu Eu ro -
pej skie go, któ re od bę dą
się 22 ma ja 2014 ro ku. Jest
człon kiem Par la men tu Eu ro -
pej skie go od 2004 ro ku. Pra -
cu je w sek to rach: Ba da nia
Na uko we i In no wa cja, Ener -
gia, ICT i Te le ko mu ni ka cja,
Prze mysł i Ry bo łów stwo.
W ostat nich wy bo rach
w 2009 ro ku zdo był 41.846
gło sów pre fe ren cyj nych.
Lam bert van Ni stel ro oij zaj -
mu je miej sce 7 na li ście 1.
Tak że w tym ro ku ma na dzie -
ję na zdo by cie du żej ilo ści
gło sów pre fe ren cyj nych.

Han na Bu da (HB): Lam bert,
je steś już od dzie się ciu lat eu -
ro po słem z ra mie nia CDA. Co
mo ty wu je Cię do te go, co ro -
bisz?

Lam bert van Ni stel ro oij
(LvN): Pięć set mi lio nów miesz -
kań ców! Bo ty le li czy so bie Eu ro -
pa w chwi li obec nej. Pięć set mi -
lio nów lu dzi, któ rym, w mo im
naj głęb szym prze ko na niu, bę -
dzie się żyć le piej, kie dy Eu ro pa
sta nie się jesz cze sil niej sza.
A bę dzie sil na tyl ko wte dy, kie dy
wspól nie bę dzie my strzec zdo by -
czy de mo kra cji, wol no ści oby wa -
tel skiej, ochro ny ryn ku we -
wnętrz ne go.

HB: Zo sta łeś wy bra ny
do Par la men tu Eu ro pej skie go
w 2004 ro ku. Do kład nie wte -
dy, kie dy Pol ska we szła w po -
czet państw człon ków Unii
Eu ro pej skiej. To przy pa dek...
ale czy w Two im wy pad ku nie
zna czą cy?

LvN: Na wet bar dzo! Mie li śmy
wspól ny start. Bo wiesz, ja już
w 1976 ro ku za ko cha łem się
w Pol sce i Po la kach. By łem wte -
dy prze wod ni kiem wy ciecz ki
mło dych, ho len der skich rol ni -
ków do Pol ski. Od wie dzi li śmy
wte dy wie le wsi, a tak że aglo me -
ra cje miej skie ta kie jak: Kra ków,
No wa Hu ta, Ka to wi ce. Przy glą -
da li śmy się ów cze snej struk tu -
rze pol skiej go spo dar ki rol nej.
A mnie już wte dy za fa scy no wa ła
men tal ność Po la ków. Ta du ma,
otwar tość i po trze ba kon struk -
tyw ne go my śle nia po mi mo cię -
ża rów ko mu ni zmu. Więc kie dy
w 2004 ro ku zo sta łem człon -
kiem Par la men tu Eu ro pej skie -
go, za ją łem się pra wie na tych -

miast kwe stią po lep sze nia ko -
he zji po mię dzy no wo przy ję ty mi
kra ja mi, tak jak Pol ska, a resz tą
Unii. By ły na to spe cjal ne fun du -
sze. Pra co wa łem z wie lo ma
przed sta wi cie la mi Pol ski w Unii.

HB: I przez te ca łe dzie sięć
lat nie prze sta łeś.

LvN: Wła śnie. Pra co wa łem
mię dzy in ny mi z Je rzym Buz -
kiem, Da nu tą Hübner, Ja nem Ol -
brych tem. Cu dow ni ko le dzy.

HB: Na na szym wspól nym,
mar co wym spo tka niu z Po lo -
nią w Bre dzie po wie dzia łeś,
że chęt nie współ pra cu jesz
z Po la ka mi i że Pol ska jest do -
star czy cie lem wie lu po my -
słów i no wych roz wią zań
tech no lo gicz nych. To utkwi ło
bre dzia nom w pa mię ci.

LvN: Tak, wy obra żam so bie.
Ale tak jest! Mam na przy kład
bar dzo do bre do świad cze nie
z Po la ka mi w dzie dzi nie pla no -
wa nia prze strzen ne go miast, in -
fra struk tu ry dróg, li nii ko le jo -
wych, trans por tu. Ta kie mia sta
jak Wro cław, Kra ków. To by ły po -
tęż ne eu ro pej skie fun du sze. Czy
też lot nic two. Po la cy są spe cja li -
sta mi w bu do wie ma łych sa mo -
lo tów i he li kop te rów. Eu ro pa spo -
ro w to in we stu je. W Ho lan dii po -
wstał pro jekt Ga te 2 w Gil ze -Ri -
jen, gdzie ta tech no lo gia jest roz -
wi ja na we współ pra cy pol skich
i ho len der skich spe cja li stów. 

HB: Jest fak tem, że Pol ska
prze szła przez ostat ni kry zys
eko no micz ny obron na rę ką.
Pro duk cja na nim nie ucier -
pia ła. A Two im ulu bio nym po -
wie dze niem jest...

LvN:... Jest: pro du ko wać,
przo do wać, ka nap kę ma słem
sma ro wać... Pol ska prze ję ła
z suk ce sem mo del nie miec ki.
Naj pierw wła sna pro duk cja, po -
tem wszyst ko in ne. Zu peł nie ina -
czej po de szła do spra wy Por tu -
ga lia, jak wie my. Stwo rzy ła
wspa nia łą in fra struk tu rę dróg,
ale by ła to ak cja jed no ra zo wa
i pie nią dze się skoń czy ły. Ja my -
ślę, że Pol ska ma du żą szan sę
stać się jed nym a przo du ją cych
kra jów Unii. Ja ko eu ro po seł
chciał bym na dal nad tym pra co -
wać. Do bre dla Pol ski, do bre dla
Ho lan dii.

HB: Jed ną z cech, któ re
urze kły cię w Po la kach, jest
ich dą że nie do by cia nie za leż -
nym od in nych. Czy wi dać to
tak że w pol skiej eko no mii?

LvN: Oj tak. To wi dać na przy -
kład w pol skiej po li ty ce ener ge -
tycz nej. Po la cy pra cu ją nad in no -
wa cyj ną tech no lo gią prze rób ki
ga zu i wę gla. Je śli cho dzi o wę -
giel, to jest to tzw. „czy sty wę -
giel”. Tech no lo gia ta opie ra się
na eko lo gicz nie bar dziej od po -
wie dzial nej me to dzie spa la nia
wę gla w elek trow niach tak, że
za war tość w nim siar ki i in nych
za nie czysz czeń jest o wie le niż -
sza. Czy też pol ska tech no lo gia
pro ce sów che micz nych, po -
za tym ge ne ro wa nie „zie lo nej””
ener gii na ba zie ener gii sło necz -
nej, wia tru, bio gaz, etc. Da lej
prze mysł me ta lo wy, kon struk cje
bu dow la ne, ob rób ka szkła czy
też trans port. Pol ska jest w tych
dzie dzi nach nie za leż nym i rów -
no rzęd nym part ne rem na ryn ku
eu ro pej skim.

HB: Swo ją go to wość
do współ pra cy z Po la ka mi
pod kre ślasz wie lo krot -
nie. I z te go, co mó wisz wy ni -
ka, że ma ona szan sę prze bie -
gać zgod nie z Two ja re cep tą
na przy szłość Eu ro py: eko lo -
gia, roz wój i miej sca pra cy.
Ta ki jest też ty tuł two jej książ -
ki.

LvN: Nie wiem, czy ist nie je re -
cep ta na przy szłość Eu ro py... Ale

ta mo ja jest pro sta: od po wie -
dzial nie ko rzy stać z za so bów or -
ga nicz nych zie mi, pa no wać
nad ryn kiem po przez sta łą sty -
mu la cję wła snej pro duk cji i two -
rze nie no wych miejsc pra cy dzię -
ki in no wa cji i no wym tech no lo -
giom.

HB: Jed nym ze zja wisk
współ cze snej Eu ro py, a tak że
że la zną kon se kwen cją jej
zjed no cze nia, jest obec ność
mi gran tów za rob ko wych
na ryn kach pra cy róż nych
kra jów. Te mat jest zło żo ny
i re ak cje na to zja wi sko są
zróż ni co wa ne. Jak na to pa -
trzysz?

LvN: My ślę, że obec ność mi -
gra cji za rob ko wej jest nie tyl ko
nie unik nio na, ale i nie zbęd na.
Zwłasz cza obec ność pra cow ni -
ków se zo no wych jest bar dzo
waż na dla cią gło ści pro ce su pro -
duk cji w ta kich sek to rach jak
rol nic two, ogrod nic two czy prze -
mysł me ta lo wy. Waż ną obec nie
spra wą jest stwo rze nie im wła -
ści wych wa run ków miesz ka nio -
wych i so cjal nych. Na przy kład
w Zun dert, ko ło Bre dy, miesz ka
oko ło 3-4 ty się cy Po la ków za -
trud nio nych w róż nych sek to -
rach go spo dar ki. Tam my śli się
o stwo rze niu po łą cze nia miejsc

pra cy i za miesz ka nia. Po dob nie
w We stland. W Rot ter da mie
i Ro osen da al na przy kład po -
wsta ły ho te le dla mi gran tów.
Dys ku sja to czy się na te mat roz -
miesz cze nia ta kich ho te li na te -
re nie miast, ale nikt już pra wie
nie kwe stio nu je waż no ści ta kich
in we sty cji i po trze by obec no ści
mi gra cji za rob ko wej. 

HB: Po da łeś ty le wspa nia -
łych przy kła dów współ pra cy
Po la ków z ich ko le ga mi z Eu -
ro py. W wie le z nich je steś za -
an ga żo wa ny oso bi ście. Czy
masz pla ny na naj bliż szą
przy szłość, o któ rych jesz cze
nie mó wi li śmy?

LvN: Wspo mnia łem o pol -
skiej eks per ty zie w dzie dzi nie
tzw. ma łe go lot nic twa. W Gil ze -
-Ri je i Wo ens drecht pla nu je my
stwo rzyć przy szłym mło dym, pol -
skim spe cja li stom do god ne wa -
run ki do na uki i od by cia sta żu.
Po dob nie w Ber gen op Zoom
w tzw. Obo zie Zie lo nej Che mii.
W Hel mond stwo rzy li śmy „Obóz
Prze my słu Mo to ry za cyj ne go”,
gdzie sto pięć dzie siąt mło dych,
pol skich spe cja li stów po stu -
diach wyż szych pra cu je nad udo -
sko na le niem tech no lo gii pro -
duk cji aut no wej ge ne ra cji ko -
mu ni ku ją cych się ze so bą

i z resz tą świa ta za po mo cą spe -
cjal nych sen so rów. Tu po wsta ną
też miej sca pra cy dla sta ży stów
z Pol ski. Chcę rów nież współ pra -
co wać z przed sta wi cie la mi pol -
skich firm w Ho lan dii w ra mach
Fun du szu Eu ro pej skie go. No
i współ pra ca z pol ski mi śro do wi -
ska mi uni wer sy tec ki mi.

HB: To am bit ne pla ny. Mó -
wisz czę sto o so bie, że
chcesz być bli sko lu dzi,
chcesz ich spo ty kać i to wa -
rzy szyć ich pla nom i pro ble -
mom. Urze ka ją ce w To bie jest
to, że ja ko po li tyk rze czy wi -
ście tak po stę pu jesz.

LvN: Cie szę się, że to za uwa -
żasz. Sta ram się ro bić to, co mó -
wię i mó wić o tym, co ro bię.

HB: Bro nisz Po la ków tam,
gdzie mo żesz... nie daw no na -
wet w 2012 ro ku...

LvN: My ślisz o mo im pro te -
ście kry ty ku ją cym po mysł Wil -
der sa, aby stwo rzyć punkt mel -
dun ko wy prze ciw ko „uciąż li -
wym” Po la kom... To lo jal ność...
Ta ka so bie nie win na stro na in -
ter ne to wa... Uspra wie dli wie nie
dla kse no fo bii i po li ty ki wy klu -
cza nia. Pra cu ję in ten syw nie
w Cen trum Eu ro py Wschod niej
w Til bur gu. Roz strzy ga my tam
wła śnie mię dzy in ny mi wie le
kwe stii zwią za nych z pro ble ma -
mi do ty czą cy mi kon flik tów
w pra cy.

HB: Lam bert, 22 ma ja wy -
bo ry! Je steś na li ście 1 nu -
mer 7. Co chciał byś na ko niec
po wie dzieć swo im pol skim
wy bor com? 

LvN: Chciał bym ich za chę cić
do od da nia gło su na mnie!
Na nu mer 7 z li sty 1. Dla tych,
któ rzy mo gą gło so wać w Ho lan -
dii. Bo już od lat je stem ser cem
z wa mi. Je ste ście bar dzo sym -
pa tycz nym i kon struk tyw nie
my ślą cym na ro dem. Dy na micz -
nym. Ma cie pięk ny kraj, pięk ne
zam ki, ob sza ry ło wiec kie i te re -
ny nar ciar skie. Ma cie kul tu rę,
z któ rej umie cie być dum ni
i któ rą pie czo ło wi cie pie lę gnu -
je cie. W Bruk se li mó wi się
o was „dru ga Fran cja”. Cho ciaż
Wa sze pra co wi te ko ma ry po zo -
sta wia ją po so bie po kaź ne śla -
dy, to bar dzo lu bię spę dzać wa -
ka cje w Pol sce. No i... uwiel -
biam z Wa mi pra co wać, i tu taj
i w Bruk se li.

HB: A my z To bą. Dzię ku ję
za roz mo wę.

LvN: A ja za za pro sze nie
do niej. 

ROZ MA WIA ŁA HAN NA BU DA

Lam�bert�van�Ni�stel�ro�oij

„Chcę być bli sko lu dzi...”
Z Lam ber tem van Ni stel ro oij

roz ma wia Han na Bu da
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Ho len der skie wy bo ry do Par -
la men tu Eu ro pej skie go od bę -
dą się 22 ma ja 2014
(czwar tek) w go dzi -
nach 7.30 – 21.00 na te re -
nie ca łe go kra ju. Każ dy za mel -
do wa ny w Ho lan dii oby wa tel
RP ma ją cy peł nię praw wy bor -
czych otrzy ma z gmi ny wła ści -
wej dla swo je go miej sca za -
miesz ka nia kar tę wy bor czą
oraz pa kiet in for ma cyj ny dot.
gło so wa nia. W ra zie py tań lub
wąt pli wo ści pro si my o kon takt
z ho len der ską gmi ną w któ rej
jest się za mel do wa nym.

Z ko lei oby wa te le pol scy
prze by wa ją cy lecz nie za mel do -
wa ni w Kró le stwie Ni der lan dów
bę dą mo gli od dać swój głos je -
dy nie na pol skich kan dy da tów
w wy bo rach do Par la men tu Eu -
ro pej skie go w Ob wo do wej Ko -
mi sji Wy bor czej nr 99 w Ha dze
(bu dy nek Am ba sa dy RP; Ale -
xan der stra at 25, 2514 JM Ha -
ga). Gło so wa nie od bę dzie
się 25 ma ja 2014 (nie dzie -
la) w godz. 7: 00 do 21: 00

Oczy wi ście gło so wać
w wy bo rach do Par la men -
tu Eu ro pej skie go moż -
na tyl ko raz!

Oby wa te le pol scy chcą cy za -
gło so wać w dniu 25 ma -
ja 2014 w pol skich wy bo rach
do Par la men tu Eu ro pej skie go
mu szą po sia dać czyn ne pra wo
wy bor cze (pra wo wy bie ra nia).
Ko niecz ne jest tak że po sia da -
nie waż ne go w dniu gło so wa -
nia pol skie go pasz por tu lub do -
wo du oso bi ste go.

Gło su jąc za gra ni cą moż -
na od dać głos na kan dy da tów
z li sty okrę gu wy bor cze go nr 4
(obej mu je m. st. War sza wa i 8
po wia tów wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go). Gło so wać moż -
na w dwo ja ki spo sób: oso bi -
ście, lub ko re spon den cyj nie.
W obu przy pad kach ko niecz -
na jest uprzed nia re je stra cja
w ob wo dzie wy bor czym wła ści -
wym ze wzglę du na miej sce po -
by tu w dniu gło so wa nia. 

Zgło sze nia do spi su naj wy -
god niej do ko nać elek tro nicz -
nie, po przez apli ka cję e -wy bo -
ry: https://ewy bo ry. msz. gov.
pl/ – wy bie ra jąc w me nu wła -
ści wy ob wód gło so wa nia. 

Re je stra cji moż na do ko nać
rów nież ust nie, pi sem nie, te le -
fo nicz nie, kon tak tu jąc się z od -
po wied nim urzę dem kon su lar -
nym, wła ści wym do miej sca
po by tu w dniu gło so wa nia.
W ta kiej sy tu acji pro si my
w zgło sze niu po dać na stę pu ją -
ce da ne: po sia da ne oby wa tel -
stwo, typ gło so wa nia (oso bi -
ste/ko re spon den cyj ne), imio -
na i na zwi sko, imię oj ca, da tę
uro dze nia, PE SEL, typ, nu mer
i da tę oraz miej sce wy da -
nia/da tę waż no ści do ku men tu
toż sa mo ści, ad res za miesz ka -
nia za gra ni cą, ad res za mel do -
wa nia w Pol sce, te le fon i e -ma -
il kon tak to wy.

Ter min przyj mo wa nia
zgło szeń do spi su wy bor -
ców upły wa 22 ma ja dla
osób chcą cych gło so wać
oso bi ście i 12 ma ja, dla
osób chcą cych od dać głos
ko re spon den cyj nie. Do tych
wy bor ców, kon sul wy śle pa kie -
ty wy bor cze naj póź niej na 10
dni przed dniem wy bo rów.

Wy bor cy, zmie nia ją cy miej -
sce po by tu przed dniem wy bo -
rów, mo gą od dać głos w do wol -
nej ko mi sji wy bor czej w kra ju
i za gra ni cą na pod sta wie za -
świad cze nia o pra wie do gło so -
wa nia. Ta kie za świad cze nie
moż na uzy skać przed wy jaz -
dem we wła ści wym Urzę dzie
Gmi ny lub – w przy pad ku osób
za miesz ka łych za gra ni cą
– od wła ści we go te ry to rial nie
kon su la. Za świad cze nie wy da -
je się na pi sem ny wnio sek wy -
bor cy, któ ry moż na zło żyć naj -
póź niej w dru gim dniu
przed dniem gło so wa nia, tj.,
do dnia 23 ma ja 2014.

ŹRÓDŁO: MATERIAŁ

INFORMACYJNY AMBASADY RP

W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW

Wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej skie go
Po la cy w Ho lan dii ma ją pra wo gło so wać w wy bo rach do Par -
la men tu Eu ro pej skie go. Każ dy pol ski wy bor ca za mel do wa ny
w Ho lan dii mo że wy brać, czy od dać glos na pol skich czy ho -
len der skich kan dy da tów do Par la men tu Eu ro pej skie go. 
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Reklama

Kto ma pra wo gło so wać
w wy bo rach do Par la men tu
Eu ro pej skie go w ma ju? Czy
moż na iść do urn, bę dąc emi -
gran tem? Jak wy glą da gło so -
wa nie? Skąd wziąć po trzeb -
ne do ku men ty? Po co w ogó -
le gło so wać?

Ti me to vo te. eu od po wia da
na te wszyst kie py ta nia (a tak że
wie le in nych).

Ti me to vo te. eu ma na ce lu in -
for mo wa nie oby wa te li UE miesz -
ka ją cych i pra cu ją cych w in nym
pań stwie UE o ich pra wie do gło -
so wa nia w wy bo rach do Par la -
men tu Eu ro pej skie go.

Ti me to vo te. eu chce za chę -
cić wszyst kich oby wa te li
do ko rzy sta nia z pra wa do gło -
so wa nia w wy bo rach lo kal -
nych, pod czas któ rych wy bio -

rą po sła do Par la men tu Eu ro -
pej skie go (MEP). Pra wo do ży -
cia i pra cy w in nym kra ju UE
jest za gro żo ne. Gło so wa nie
w wy bo rach ma jo wych po zwa -
la chro nić pra wo do pra cy
tam, gdzie prze by wasz i gdzie
je steś po trzeb ny.

Od wie dza ją cy wi try nę Ti me to -
vo te. eu mo że zna leźć prak tycz -
ne in for ma cje do ty czą ce te go,
kie dy od bę dą się wy bo ry, jak się
za re je stro wać i jak gło so wać.
Stro na jest do stęp na w ję zy ku
an giel skim, pol skim i ru muń -
skim.

We wszyst kich 28 pań -
stwach człon kow skich UE wy -
bor cy pój dą do urn mię dzy 22
a 25 ma ja 2014, że by wy -
brać 751 przed sta wi cie li Par -
la men tu Eu ro pej skie go. Wy ni -
ki bę dą mia ły istot ny wpływ
na przy szłość Unii Eu ro pej skiej
i na ży cie jej oby wa te li. Je śli je -

steś oby wa te lem UE, któ ry
prze by wa i pra cu je w in nym
pań stwie człon kow skim UE, TE
WY BO RY SĄ DLA CIE BIE NAJ -
WAŻ NIEJ SZE.

Za bierz swój głos w dzień wy -
bo rów. Nad szedł czas, aby gło so -
wać.

Ti me to vo te. eu jest wspie ra ny
przez ko ali cję or ga ni za cji po za -
rzą do wych, w tym Pro De mos, In -
sty tut Mi le sto ne, Po lish Ci ty
Club, Eu ro pe an Ci ti zens Abro ad,
Szko łę Li de rów, no wych Eu ro pej -
czy ków, CO SPE (Co ope ra zio ne
za lo Svi lup po dei pa esi Emer -
gen ti) i Fun da cję Ba to re go.

Aby uzy skać wię cej in for ma -
cji, skon tak tuj się z na mi za po -
śred nic twem na szej stro ny in ter -
ne to wej http://www.ti me to vo -
te.eu.

TEKST/FOT.: MA TE RIA ŁY PRA SO WE

KAM PA NII SPO ŁECZ NEJ TI ME TO VO TE!

Jesteś obywatelem 
Unii Europejskiej 

żyjącym z dala od domu? 
Pora abyś zagłosował!



W dniu 25 ma ja 2014 ro ku od -
by wa ją się ko lej ne już wy bo ry
do Par la men tu Eu ro pej skie -
go. Każ dy z nas mo że w nich
od dać swój głos, przy czy nia -
jąc się tym do do ko na nia de -
cy zji, kto bę dzie na szym
przed sta wi cie lem na are nie
ca łej Unii Eu ro pej skiej. Wy da -
rze nie to jest nie zmier nie
istot ne, po nie waż, co tu du żo
mó wić, Unia Eu ro pej ska to my
– każ dy Po lak czy to Ho len der
– wszy scy je ste śmy jej czę ścią
i chcąc czy też nie chcąc ją
two rzy my. Fak tem jest to, że
mo że my ją tak że zmie niać
i ulep szać, po nie waż każ dy
nasz od da ny głos przy czy nia
się do jej re struk tu ry za cji oraz
zmia ny na lep sze. 

Wie lu z nas prze by wa po -
za gra ni ca mi na sze go kra ju czy
to w for mie tu ry stycz nej, czy to
za rob ko wej. Wy da je się, że ta ka
oso ba nie mo że wte dy uczest ni -
czyć w ta kim wy da rze niu, jak wy -
bo ry. Nic bar dziej myl ne go. Każ -
da oso ba, któ ra jest oby wa te lem
Unii Eu ro pej skiej ma pra wo od -
dać swój głos w wy bo rach do jej
Par la men tu. Co wię cej, każ dy
z nas po wi nien być świa dom, że
Unia Eu ro pej ska nie tyl ko nam
da je (czy to be ne fi cja pie nięż ne,
wspar cie czy re gu la cje praw ne),
ale tak że wy ma ga. Stań my więc
na wy so ko ści za da nia i uczest -
nicz my w wy bo rach – po każ my,
że my tak że ma my pra wo gło su
i chęt nie z nie go ko rzy sta my. 

Wie my, że wie lu z Was nie wi -
dzi sen su cho dze nia na wy bo ry.
Ma cie (złud ne bar dzo) prze ko na -
nie, że nic to nie zmie ni, że nie
ma cie na nic wpły wu. My li cie

się. A wie cie dla cze go? Dla te go,
że je śli tak my śli wię cej osób po -
wsta je pew na sy tu acja pa to wa
– nikt nie cho dzi na wy bo ry i nikt
nie wy bie ra swo ich przed sta wi -
cie li. A je śli nie ma się re pre zen -
tan ta, nie ma co li czyć na to, że
co kol wiek się zmie ni na lep sze. 

Każ dy, kto chce, by ja kość je -
go ży cia ule gła po pra wie, by zo -
sta ło coś zmie nio ne na lep sze,
mu si wziąć spra wy we wła sne
rę ce i sa me mu coś zro bić. No
ale co? Za gło so wać wła śnie!
Zbyt dłu go Pol ska jest w Unii Eu -
ro pej skiej, by jej głos był tak ma -
ło sły szal ny. Tak więc do wo dy
oso bi ste w dłoń i każ dy z nas
niech idzie do urny gło so wać. 

Gdy prze by wa się w Pol sce,
wte dy od da nie gło su nie spra wia
więk szych trud no ści. Nie mniej
jed nak, gdy jest się za gra ni cą,
trze ba skon tak to wać się z od po -
wied ni mi or ga na mi. Po ni żej

przed sta wia my krót ki po rad nik
jak za gło so wać wła śnie prze by -
wa jąc za gra ni cą. 

Każ dy Po lak prze by wa ją cy
w Ho lan dii mo że od dać swój
głos w wy bo rach do Eu ro par la -
men tu. W przy pad ku osób po -
sia da ją cych mel du nek na te re -
nie Ho lan dii, wy bo ry te od bę dą
się w dniu 22 ma ja 2014 ro ku,
kie dy to oso by te po win ny udać
się do lo ka li wy bor czych wła ści -
wych so bie oraz wrzu cić swój
głos do urny. Swo je kar ty do gło -
so wa nia otrzy ma ją one dro gą
pocz to wą na swój ho len der ki ad -
res. Ko niecz nie mu szą wziąć ze
so bą swój do wód toż sa mo ści
(pasz port lub do wód oso bi sty).

Oso by te mo gą za gło so wać
w dniu 22 ma ja na kan dy da tów
ho len der skich. 

Je śli na to miast chcą one za -
gło so wać na kan dy da tów pol -
skich, mu szą udać się do urn
w dniu 25 ma ja 2014 ro ku, kie dy
to jest moż li we za gło so wa nie
na kan dy da tów pol skich do Par -
la men tu Eu ro pej skie go. Wte dy to
uda ją się do Am ba sa dy RP
w Den Ha ag (Ale xan der stra at 25)
i wrzu ca ją swój głos do urny. 

W dru gim przy pad ku, gdy nie
po sia da się mel dun ku na te re nie
Ho lan dii, moż li we jest gło so wa -
nie tyl ko w dniu 25 ma ja 2014
ro ku. Oso by bez za mel do wa nia,
uda ją się po dob nie jak po wy żej,

do Am ba sa dy RP oraz od da ją
swój głos. Nie mniej jed nak wcze -
śniej na le ży za re je stro wać się
w spi sie wy bor ców (lub przed sta -
wić wcze śniej po bra ne z pol skie -
go urzę du za świad cze nie o pra -
wie do gło so wa nia). Do pie ro
po re je stra cji moż na wziąć udział
w wy bo rach. Oso by ta kie, mo gą
gło so wać tyl ko na kan dy da tów
pol skich – nie ma ją już ta kie go
wy bo ru jak oso by za mel do wa ne.

Pro ste praw da? Tak więc gło -
suj my w wy bo rach i po każ my
na sze za an ga żo wa nie w spra wy
unij ne oraz świa to we. Od da jąc
swój głos po każ my, że on tak że
ma zna cze nie. 

AT
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Reklama

Przebywasz za granicą? 
Też możesz zagłosować

w Eurowyborach! 
FOT. FRE EIMA GES. COM / GA RY MCIN NES
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OGŁOSZENIA DROBNE

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: 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 Skle py: eza ku py. nl – Nie
prze pła caj – zrób za ku py we
wro cław skim Te sco przez in ter -
net – a my je do star czy my.
Obec nie do star cza my za ku py
w każ dą NIE DZIE LĘ pod ad re sy
w Zu id -Hol land oraz North Hol -
land i North Bra bant. Je steś
z po za re gio nu? Na pisz do nas
czy też mo żesz zro bić za ku py
u nas. U nas mo żesz ku pić pol -

skie świe że mię so, kieł ba sę,
jak i ser bia ły i ka pu stę ki szo -
ną. Ty ro bisz za ku py przez in ter -
net, my je od bie ra my i przy wo -
zi my sa mo cho da mi ty pu chłod -
nia do Ho lan dii. Wejdż na eza -
ku py. nl, lub za py taj bok@eza -
ku py.nl

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!!!!!!

l Im pre zy/Wy da rze nia:
Wy ciecz ka PA RYŻ, 24-25 ma -
ja 2014, ce na 128 eu ro. Wy -
ciecz ka PA RYŻ, 24-25 ma -

ja 2014, ce na 128 eu ro. Biu ro
Po dró ży „Mo le na ar To urs” za -
pra sza na dwu dnio wą wy ciecz -
kę z pol skim prze wod ni kiem
do Pa ry ża. Wio sen ny week end
w Pa ry żu, naj bar dziej ro man -
tycz nej sto li cy Eu ro py to z pew -
no ścią bę dzie mi łą nie spo dzian -
ką dla oso by nam bli skiej. Pa ryż
– mia sto za ko cha nych – od wie -
ków przy cią ga swo ja ma gią
i cza rem. Pod czas ca łej wy ciecz -
ki bę dzie obec ny opie kun – pi -
lot, a na miej scu do łą czy jesz cze
miej sco wy pol sko ję zycz ny wy -
kwa li fi ko wa ny prze wod nik. Pro -
gram po pol sku oraz wię cej in -
for ma cji na stro nie: www.wy -
ciecz ki.nl 

Reklama

W dniu 16 kwiet nia 2014 ro -
ku od by ło się nie co dzien ne
spo tka nie. Otóż, w sie dzi bie
Am ba sa dy Rze czy po spo li tej
Pol skiej przy Ale xtan der stra -
at w Den Ha ag ze bra li się
przed sta wi cie le me diów pol -
skich w Ho lan dii (za rów no
tych pa pie ro wych czy in ter -
ne to wych, jak i słu cha nych).
Spo tka nie od by ło się pod pa -
tro na tem Am ba sa do ra RP
w Kró le stwie Ni der lan dów
dra Ja na Bor kow skie go. Re -
dak cja Goń ca Pol skie go
oczy wi ście tak że otrzy ma ła
na nie za pro sze nie, stąd mo -
że my je dla Pań stwa zre la -
cjo no wać. 

Po krót kim wstę pie Pa -
na Am ba sa do ra, w któ rym
po dzię ko wał on za przy by cie
na to spo tka nie, roz po czę ła
się sze ro ko za kro jo na dys ku -
sja do ty czą ca wie lu aspek tów
spo łecz nych w Ho lan dii.

Wpierw oma wia na by ła sy -
tu acja Po la ków na te re nie
Ho lan dii. Pan Am ba sa dor za -
da wał przed sta wi cie lom me -
diów wie le róż no ra kich py tań
do ty czą cych te go, co na si ro -
dzi mi emi gran ci uwa ża ją
w okre ślo nych kwe stiach, ot
choć by w te ma cie wy bo rów
do Par la men tu Eu ro pej skie -
go. Te mat ten, co tu wie le
mó wić, zo stał tak że bar dzo
sze ro ko omó wio ny oraz prze -
dys ku to wa ny, po nie waż Am -
ba sa da Rze czy po spo li tej Pol -

skiej w tym ro ku ob ję ła pie -
czę nad tym te ma tem, a co
wię cej, na wie le spo so bów
sta ra się na kło nić lu dzi
do uczest nic twa w tych że
elek cjach. 

Roz mo wy trak to wa ły tak że
o wie lu in nych te ma tach, dla
przy kła du roz pro pa go wy wa -
niu kul tu ry wśród na szych ro -
da ków, ich sy tu acji miesz ka -
nio wej czy na wet pre fe ren -
cjach po li tycz nych. Pan Am -
ba sa dor ura czył go ści kie lisz -
kiem mio du, by roz mów cy by -
li bar dziej sko rzy do wy da wa -
nia swo ich opi nii i w tym ak -
cen cie trwa ły wie lo go dzin ne
dys pu ty pol skich me diów
w Ho lan dii z Je go Eks ce len -
cją, ot co. 

AT

Me dial na „ofen sy wa” na Ale xan der stra at

Na zdjęciu�(od lewej):�
Krzysztof�Birlet�– niedziela.�nl�l Zofia�Schroten-Czerniejewicz�– Scena Polska�l Ewa�Żyźniewska�
– Polskie�Radio�Amsterdam�l Pan�Ambasador�RP�w Królestwie�Niderlandów�dr�Jan�Borkowski�
l AT�– GoniecPolski.�nl�l Paweł�Król�– fakty.�nl
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„Mo że my spo tkać w li te ra tu -
rze pró by okre śle nia, ja kie
cho ro by nam gro żą w przy -
szło ści w za leż no ści od ko lo -
ru oczu. Jed nak da ne są dość
roz bież ne i nie zbyt pre cy zyj -
ne. To nie ko lor oczu za bez -
pie cza nas przed za cho ro wa -
niem na okre ślo ną cho ro bę.
Mo że my mó wić co naj wy żej
o mniej szym ry zy ku” – po wie -
dzia ła PAP wi ce dy rek tor Uni -
wer sy tec kie go Cen trum Oku -
li sty ki i On ko lo gii w Ka to wi -
cach prof. Ewa Mru kwa – Ko -
mi nek.

Jak przy po mnia ła, ko lor oczu
jest jed nym z wy two rzo nych
w pro ce sie ewo lu cji ele men tów
przy sto so wa nia się czło wie ka
do wa run ków śro do wi ska. W re jo -
nach ku li ziem skiej o du żym na -

sło necz nie niu lu dzie ma ją ciem -
ne tę czów ki, ja sne na to miast
tam, gdzie jest ma ło słoń ca.

Stwier dzo no, iż oso by o ja -
snych oczach, któ re prze nio sły
się z Eu ro py do Ame ry ki Po łu -
dnio wej czę ściej cho ro wa ły
na no wo two ry skó ry. Z ko lei oso -
by o ciem nych tę czów kach
miesz ka ją ce w Skan dy na wii
czę ściej za pa da ły na gruź li cę, in -
fek cje, za bu rze nia im mu no lo -
gicz ne i mia ły więk szą skłon -
ność do de pre sji.

Na ukow cy usta li li też m. in.,
iż oso by o oczach brą zo wych są
mniej na ra żo ne na za cho ro wa -
nie na czer nia ka, któ ry jest naj -
groź niej szym no wo two rem
skó ry, da ją cym bar dzo szyb ko
prze rzu ty do in nych na rzą dów.
Z ko lei u osób z nie bie ski mi
ocza mi czę ściej ob ser wo wa no
wy stę po wa nie bie lac twa na by -
te go, za leż ne go od roz pa du ko -
mó rek barw ni ko wych.

„Jed nak przy kład z li te ra tu ry
po ka zu je, że da ne te nie są pre -
cy zyj ne. Prze ba da no bo wiem 3
ty sią ce osób z bie lac twem
i aż 43 proc. mia ło brą zo we tę -
czów ki, a błę kit ne za le d wie 27
proc.” – po in for mo wa ła prof.
Mru kwa – Ko mi nek.

„Na ukow cy zbie ra ją do wo dy
na to, że więk szość cho rób skó ry
ma pod ło że ge ne tycz ne. Mię dzy
in ny mi uda ło się zlo ka li zo -
wać 13 ge nów, któ rych po sia da -
nie zwięk sza ry zy ko bie lac twa.
W trak cie tych ba dań oka za ło
się, że więk szość z tych osób
mia ła nie bie skie i sza re tę czów -
ki. U tych lu dzi stwier dzo no rów -
nież czę ściej wy stę pu ją ce go
czer nia ka. Te za leż no ści są więc
bar dzo zło żo ne” – do da ła.

Ota cza ją cy nas lu dzie ma ją
oczy w ga mie ko lo rów od naj -
ciem niej szych od cie ni brą zu
do naj ja śniej szych błę ki tu. „Ist -
nia ła po trze ba ustan da ry zo wa -

nia sys te mu kla sy fi ka cji, dla te go
opra co wa no sys tem stop nio wy,
opar ty na do mi nu ją cym ko lo rze
tę czów ki – brą zo wy, ja sno brą zo -
wy, zie lo ny, sza ry i nie bie ski,
oraz za war to ści brą zo we go lub
żół te go pig men tu” – wy ja śni ła
oku list ka.

Moż na wy róż nić trzy pod sta -
wo we bar wy: brą zo wą, żół tą
i sza rą, a ich pro por cje okre śla ją
bar wę oka. Na przy kład, ja sno -
-piw ne oczy ma ją du żo żół te go
i tro chę brą zo we go barw ni ka,
nie bie skie ma ją ma ło żół te go
i ma ło brą zo we go, zie lo ne to
oczy nie bie skie z więk szą ilo ścią
żół te go pig men tu. Sza re oczy są
sza re, po nie waż ma ją ma ło żół -
te go i nie ma ją wca le brą zo we -
go. Więk szość oka brą zo wo -
okich za wie ra barw nik brą zo wy.

Uwa ża się, iż brą zo wy ko lor
oczu jest naj bar dziej po wszech -
ny – ta ki ma 90 proc. świa to wej
po pu la cji. Zie lo ny jest na dru gim

miej scu – 7 proc., po tem jest
sza ry – 2 proc., a nie bie ski jest
naj rzad szy – 1 proc.

In ne ba da nie wska zu je jed -
nak, że oko ło 8 proc. po pu la cji
świa ta ma nie bie skie oczy. Je go
au to rzy pod kre śla ją, że nie bie -
skie oczy są sto sun ko wo po -
wszech ne w ca łej Eu ro pie i w re -
jo nach za miesz ka nych przez
lud ność po cho dze nia eu ro pej -
skie go, ta kich jak: Ka na da, Sta -
ny Zjed no czo ne, Au stra lia oraz
w kil ku kra jach Ame ry ki Po łu -
dnio wej: Ar gen ty nie, Uru gwa ju,
czy Bra zy lii. W po zo sta łych czę -
ściach świa ta są rzad kie.

Ko lor oczu za le ży od ilo ści
barw ni ka – me la ni ny. I tak naj -
mniej sza je go ilość wy stę pu je
u osób o ja snych oczach – błę kit -

nych, ja sno zie lo nych, bądź sza -
rych. Więk szość z tych osób ma
jed no cze śnie ja sną kar na cję i ja -
sne wło sy. Im wię cej me la ni ny,
tym od cień oczu, wło sów i skó ry
jest ciem niej szy.

„War to ob ser wo wać wła sne
oczy, szcze gól nie na le ży zwró cić
na róż ne prze bar wie nia i plam ki.
Zdro wa tę czów ka ma jed no li ty
ko lor, a na gra ni cy z twar dów ką
po win na znaj do wać się ciem -
na ob wód ka. Je śli za uwa ży my
ja kieś nie po ko ją ce zmia ny, na le -
ży nie zwłocz nie udać się do oku -
li sty” – pod kre śli ła prof. Mru -
kwa –Ko mi nek.

PAP – NAUKA W POLSCE,

ANNA GUMUŁKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Jak wy ni ka z ba dań, po -
nad 40 proc. uczniów cho dzi
do szko ły bez śnia da nia. Tyl -
ko 57 proc. re gu lar nie spo ży -
wa owo ce, a 48 proc. wa rzy -
wa – alar mo wa li w War sza -
wie uczest ni cy kon fe ren cji
„Mą dre ży wie nie – zdro we
po ko le nie”. 

„Mą dre ży wie nie – zdro we po -
ko le nie” jest ha słem ogól no pol -
skie go pro gra mu ba daw czo -
–edu ka cyj ne go, przy go to wa ne -
go przez Pol skie To wa rzy stwo
Die te ty ki oraz Wy dział Na uk
o Ży wie niu Czło wie ka i Kon -
sump cji SGGW w War sza wie.
Jak za zna cza ją eks per ci, więk -
szość cho rób za leż nych od die ty
ma po cząt ki w okre sie dzie ciń -
stwa i wcze snej do ro sło ści.

„W ba da niach prze pro wa dzo -
nych przez zrze sza ją ce dy plo mo -
wa nych spe cja li stów Pol skie To -
wa rzy stwo Die te ty ki wzię ło
udział 14 tys. uczniów pol skich
szkół gim na zjal nych i po nad gim -
na zjal nych w wie ku od 13 do 19
lat” – po in for mo wa ła pre zes
PTD Da nu ta Ga jew ska.

Jak wy ni ka z ba dań, po -
nad 40 proc. uczniów wy cho dzi
do szko ły bez śnia da nia, zaś
w ich die cie bra ku je świe żych

wa rzyw i owo ców. Tyl ko 57 proc.
re gu lar nie spo ży wa owo ce, a 48
proc. – wa rzy wa. Mle ko i pro duk -
ty mlecz ne spo ży wa co dzien -
nie 60 proc. mło dzie ży (dziew -
czę ta rza dziej niż chłop cy),
a ciem ne pie czy wo – nie co po -
nad 40 proc. Ry by są w co ty go -

dnio wym ja dło spi sie po ło wy ba -
da nych – wy li cza ła eks pert PTD
Jo an na Mysz kow ska –Ry ciak.

Z an kiet wy ni ka też, że po tę pia -
ne przez die te ty ków pro duk ty ty -
pu fast fo od spo ży wa czę ściej niż
dwa ra zy w ty go dniu co pią ty na -
sto la tek, a re gu lar nie 57 proc. pi -

je słod kie na po je. 44 proc.
uczniów się ga po sło dy cze czę -
ściej niż raz dzien nie. Sie dze nie
przed te le wi zo rem czy kom pu te -
rem za bie ra mło dym lu dziom
ok. 3 go dzin dzien nie – przy czym
chłop cy sie dzą dłu żej.

„Pra wi dło wą ma sę cia ła ma

ok. 76,6 proc. uczniów szkół gim -
na zjal nych i po nad gim na zjal nych
(po mię dzy 13. a 19. ro kiem ży -
cia)” – mó wi ła die te tyk z SGGW
An na Har ton. Nad wa ga to pro -
blem ok. 11,7 proc., zaś oty łość
ok. 6,7 proc. – po da je PDT.

U ok. 5 proc. uczniów ma sa

cia ła jest zbyt ni ska. Choć zja wi -
sko to wy stę pu je zwłasz cza
u osiem na sto let nich dziew cząt,
au to rzy ba dań da le cy są
od stwier dze nia, że to tyl ko re -
zul tat zbyt for sow nej die ty
– spra wa wy ma ga dal szych ba -
dań. Naj bar dziej oty li oka za li
się 13-let ni chłop cy.

Jak za zna czy ła psy cho log,
eks pert PDT Bian ca -Be ata Ko to -
ro, aby tra fić do mło dzie ży
i zmie nić jej spo sób od ży wia nia,
die te ty cy po win ni mó wić nie
o na stęp stwach, któ re po ja wią
się do pie ro w śred nim wie ku,
lecz o tym, co mło dym wy da je
się waż ne tu i te raz – o ko rzyst -
nym wpły wie zdro we go od ży wia -
nia na fi zycz ną atrak cyj ność
i spraw ność sek su al ną, wy gląd
skó ry i wło sów czy za pach cia ła.
„To tro chę ma ni pu la cja, ale
w do brej spra wie” – mó wi ła.

Aby za pew nić ak tyw ny udział
mło dzie ży szkol nej w pro gra mie,
utwo rzo na zo sta ła plat for ma in -
ter ne to wa, któ rej re dak to ra mi
zo sta li ucznio wie – zwy cięz cy
kon kur su. Pod okiem do świad -
czo nych die te ty ków przy go to wa li
atrak cyj ne dla ró wie śni ków tre -
ści do ty czą ce ży wie nia.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Kolor oczu może określać
podatność na choroby

FOT. FRE EIMA GES. COM / GOK CE -

Eksperci: ponad 40 proc. polskich
uczniów idzie do szkoły bez śniadania

FOT. FREEIMAGES. COM / MACIN SMOLINSKI
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Wi tam,
Czy do roz li cze nia z po dat ku

za rok 2013 ko niecz ne są do -
kład ne da ty prze le wów na kon -
to? Nie mam do stę pu do kon ta
już, a na kar cie po dat ko wej nie
ma wy pi sa nych kon kret nych
dni, tyl ko ca ło ścio wa kwo ta. Mo -
że w tej sy tu acji le piej zro bię, nie
roz li cza jąc się (za ro bi łam oko -
ło 330 eu ro w tym ro ku tyl ko
w Ho lan dii)? 

Z gó ry dzię ku ję za od po wiedź
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:

Da ty prze le wów wy pła ty
na kon to w ogó le nie są po trzeb -
ne do roz li cze nia z po dat ku.
Do roz li cze nia z po dat ku po trzeb -
ny jest: Ja arop ga af, Pa ni do wód
oso bi sty oraz nu mer kon ta, na ja -
ki ma ją wpły nąć pie nią dze ze
zwro tu po dat ku.

Wi tam,
Mam py ta nie o zwrot ubez -

pie cze nia za 2013 rok.
W sierp niu 2013 ro ku ra zem
z chło pa kiem przez księ go wą
za mó wi li śmy wnio sek o zwrot
ubez pie cze nia za okres od 21
stycz nia do 4 wrze śnia 2013
ro ku (pra co wa li śmy w Ho lan dii,
po sia da my waż ną po li sę ubez -
pie cze nio wą). Mój chło pak
otrzy mał już zwrot, a do mnie
nie do tar ły żad ne li sty na ad res
w Pol sce. Ak tu al nie miesz kam
w UK. Mo ja księ go wa za mó wi ła
ten wnio sek po raz ko lej ny
i nic. Mo że cie mi do ra dzić, co
ja mam w tej sy tu acji zro bić?
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:

Z te go, co Pa ni na pi sa ła wy ni -
ka, że w Urzę dzie wid nie je dla
Pa ni ja kiś in ny ad res do ko re -
spon den cji, gdzie Urząd wy sy ła
wszyst kie pi sma. Po le ca my jak
naj szyb ciej zmie nić ten ad res
na pra wi dło wy.

Dzień do bry, 
19 lu te go zło ży łem wnio sek

o przy zna nie mi za sił ku. UWV
przy sła ło mi list, że mu szę im do -
słać do 28 lu te go świa dec two
pra cy. Ode sła łem od ra zu. Jak
dłu go te raz bę dę mu siał cze kać
na list z de cy zją? 

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 de cy zja o przy zna niu
za sił ku dla bez ro bot nych po ja wia
się doczte rech ty go dni odmo men -
tu otrzy ma nia wnio sku przez
Urząd. Ter min ten mo że się prze -
dłu żyć, je śli jak w Pa na przy pad ku
za żą da ją po da nia do dat ko wych
da nych.

Wi tam, 
Gdzie mo gę do stać for mu larz

U na trans fer za sił ku i czy mo gę
go zło żyć przez in ter net? 

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:

For mu larz PDU2 (pew nie o tym
mo wa) nie jest do uzy ska nia ot
tak wprost. Trze ba o nie go za -
wnio sko wać w spe cjal nym de par -
ta men cie Urzę du UWV, któ ry mu -
si wy dać zgo dę na wy jazd. Nie ste -
ty w spo sób in ter ne to wy nie spo -
sób go zło żyć.

Wi tam, 
Mam py ta nie od no śnie za sił ku

z UWV. Do sta łem de cy zję że mi
przy zna no za si łek na 7 mie się cy
i że pierw sza wy pła ta bę dzie 10
mar ca  za 10 ostat nich dni, czy li
od 24 lu ty do 9 mar ca i jak na ra -

zie nie mam pie nię dzy na ką cie.
Ja ka mo że być przy czy na te go,
że UWV jesz cze ich nie wy pła ci -
ło? Pro szę o szyb ką 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:

Przy czyn ta kie go zda rze nia mo -
że być wie le, nie mniej jed nak naj le -
piej by by ło za dzwo nić do Urzę du
i spy tać co nie do bre go się za dzia ło,
że wy pła ta nie tra fi ła do Pa na.

Wi tam,
Mam py ta nie: chcia ła bym

zmie nić nu mer kon ta na któ ry
bę dzie miał wpły nąć po da tek
z Ho lan dii. Czy jest ja kiś druk
na to, że by wy peł nić i wy słać
do Be la sting dienst? Do dam, że
te raz je stem w Pol sce. 

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 le ży czy ma Pa ni kon to ho -
len der skie czy pol skie. Na stro -
nie in ter ne to wej Be la sting -
dienst znaj du je się druk o zmia -
nę kon ta do wy pła ty na ho len -
der skie, nie mniej jed nak
do zmia ny na kon to pol skie ja ko
ta kie go dru ku brak.

Wi tam,
Mam do Pań stwa py ta nie. Je -

stem w Ho lan dii od dwóch mie -
się cy. Nie mam pra cy ani żad -
nych środ ków do ży cia. Czy na le -
żał by mi się ja kiś za si łek so cjal ny
w tej sy tu acji i gdzie po win nam
się udać po 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:

Za si łek so cjal ny na le ży się dla
osób za mel do wa nych na te re nie
Ho lan dii, nie ste ty nie wie my czy ta -
ko wy Pa ni po sia da. Je śli tak na le ży
roz po cząć o nie go sta ra nia naj -
szyb ciej jak to tyl ko moż li we.

Wi tam,
Mam ta kie py ta nie. A mia no wi -

cie przy zna no mi za si łek ho len der -
ski na po cząt ku na okres 5 mie się -
cy, na stęp nie ten okres mi prze dłu -
żo no do 12 mie się cy do wrze -
śnia 2014 ro ku. Jed nak chciał bym
wró cić do pra cy w ma ju
(na okres 6 mie się cy w Ho lan dii).
Je śli za wie szę ten za si łek, to
czy  bę dzie on mi się na le żał jak za -
koń czę pół rocz ną pra cę? 

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

W Pa na przy pad ku po ko lej -
nym za koń cze niu pra cy mo że
Pan wzno wić swój za si łek dla
bez ro bot nych. 

Wi tam,
Ja mam ta kie py ta nie: w tam -

tym ro ku pra co wa łam do li sto pa -
da i mia łam prze pra co wa ne 26
ty go dni i nie po szłam na za si łek,
a te raz ostat nio ro bi łam tyl ko tak
cza sa mi, bo nie ma pra cy. Czy
w tej sy tu acji mo gę się sta rać
o za si łek.? Czy w tym ro ku też
mu szę mieć prze pra co wa ne 26
ty go dni? 

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 sta rać się o za si łek dla
bez ro bot nych w prze cią gu ostat -

nich 36 ty go dni na le ży prze pra co -
wać przy naj mniej 26 ty go dni. Je -
śli speł nia Pa ni ten wa ru nek, mo -
że się Pa ni sta rać o za si łek, po da
wa run kiem oczy wi ście, że po zo -
sta łe wa run ki tak że Pa ni speł nia.
W ar ty ku le dot. za sił ku na stro nie
go niec pol ski. nl są one wszyst kie
wy mie nio ne.

Wi tam, 
Mam pro blem. By łem w Ho lan dii

w 2012 ro ku, prze pra co wa ne mam
tro chę po nad ty dzień, gdyż mu sia -
łem zje chać z po wo dów oso bi stych.
Ja arop ga ve przy szło nama ila, napo -
cząt ku nie wie dzia łem co to jest
w ogó le, a kie dy się zo rien to wa łem,
to już nie by ło moż li wo ści roz li cze nia
się, bo by ło to po30 kwiet nia… Te raz
wiec mam py ta nie: czy mu szę się
roz li czyć i z urzę dem ho len der skim
i z pol skim? 

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:

Roz li cze nie po dat ku z Ho -
lan dii za rok 2012 mo że Pan
wy ko nać na wet do 2017 ro ku,
tak więc spo koj nie mo że Pan
się jesz cze roz li czyć. Ta sa ma
sy tu acja do ty czy po dat ku
z Pol ski.

Wi tam,
Czy ta łam ar ty ku ły przez Pań -

stwa za miesz czo ne, jed nak że
nie mo gę zna leźć żad nych in -
for ma cji od no śnie mo jej sy tu -
acji. Ra zem z mę żem miesz ka -
my obec nie w Bel gii, nie daw no
na pol skie ad re sy otrzy ma li śmy
pi sma z któ rych wy ni ka, ze obo -
je ma my do od da nia Be la stin -
go wi po 488e za Zorg to -
eslag 2011. Ra zem da je to ko -
ło ty sią ca eu ro, co znacz nie ob -
cią ży ło by nasz bu dżet w chwi li
obec nej, po nie waż na świat
nie ba wem przyj dzie na sze
pierw sze dziec ko.

Czy ist nie je moż li wość roz ło że -
nia tych kwot na kil ka rat? Jak
mia ło by to wy glą dać i czy jest to
w ogó le praw do po dob ne, gdy nie
ma my już ad re su za mel do wa nia
na te re nie 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:

Oczy wi ście, że mo że cie Pań -
stwo roz ło żyć swój dług wo bec
Be la sting dienst na ra ty. W tym
ce lu na le ży skon tak to wać się
z Urzę dem oraz za de kla ro wać
sza co wa ne wy so ko ści co mie -
sięcz nych wpłat. Dług mo że cie
Pań stwo roz ło żyć na mak sy mal -
nie 24 ra ty.

Wi tam, 
Mam py ta nie: z po dat ku w Ho lan -

dii roz li cza ła nas fir ma z Pol ski, gdyż
sa mi z mę żem nie zna my się na roz -
li cze niach. Roz li cza li śmy się wspól nie
z mę żem, roz li czo no nas tyl ko w Ho -
lan dii, za rok 2011. A oka za ło się że
mu si my też roz li czyć się wPol sce. Nie
wie dzie li śmy, że mu si my roz li czyć się
wPol sce, po win ni nas po in for mo wać
z tej fir my roz li cza ją cej. Co te raz ma -
my ro bić? 

Pro szę o po ra dę

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

Od po wiedź:

Na le ży jak naj szyb ciej zło żyć
pra wi dło wą de kla ra cje po dat ko -
wą do Pol skie go US.

Wi tam ser decz nie, 
Mam dość nie ty po we py ta nie, bo

jest tro chę skom pli ko wa ne. Po dam
mo że przy kład: koń czy się umo wa
oso bie w stycz niu bie żą ce go ro ku,
od ostat nie go dnia idzie na cho ro -
bo we, jest na nim przez 2 mie sią ce,
jed nak zwie lu przy czyn ZUS za bie ra
cho ro bo we. Jak oso ba bez ro bot -
na i bez cho ro bo we go mo że się sta -
rać o za si łek dla bez ro bot nych i czy
mo że, je że li za bra no jej za si łek cho -
ro bo wy z przy czyn po bie ra ją ce go? 

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 nie zmier nie
nam przy kro, lecz nie ma pra wa
do za sił ku dla bez ro bot nych. Utra ta
pra wa doza sił ku cho ro bo we go mu -
sia ła by na stą pić nie z Pa na wi ny.

Wi tam,
Ja pi szę w spra wie roz li czeń.

Roz li cza łem się za rok 2012,
otrzy ma łem zwrot po dat ku, te raz
przy szła mi ko per ta z Ho lan dii
do roz li czeń za rok 2013 w któ rym
nie pra co wa łem w Ho lan dii, nie
mia łem też do cho dów w Pol sce.
Mam ta kie py tan ko: co z tym zro -
bić, czy mu szę się roz li czać czy
nie? 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:

Wszyst ko wska zu je na to, że
otrzy mał Pan we zwa nie do roz li -
cze nia ro ku 2013. W tym ce lu
na le ży zło żyć de kla ra cję tak
zwa ną ze ro wą. Je śli Pan nie zło -
ży de kla ra cji w po da nym na pi -
śmie ter mi nie, Urząd mo że na ło -
żyć na Pa na ka rę pie nięż ną. 
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Pytania do eksperta – listy czytelników

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

l  l  l

l  l  l

Otrzymaliśmy od Was wiele listów odnośnie
spraw dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy cztery
z nich. Na pytania czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii Podatkowej 
mgr An na Kło sow ska www.roz licz sie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane wiadomości, jak również
za okazane nam zaufanie.
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
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l Roz ma wia mąż z żo ną:
– Kie dy się na cie bie złosz czę,

ni gdy nie od po wia dasz mi tym
sa mym. Jak uda je ci się kon tro -
lo wać złość?

– Czysz czę klo zet...
– I to ci po ma ga?
– Uży wam two jej szczo tecz ki

do zę bów...

l Syn zro bił wresz cie pra wo
jaz dy i pro si oj ca o po ży cze nie
sa mo cho du. Oj ciec ostro:

– Po praw oce ny w szko le,
prze czy taj Bi blię i ze tnij wło sy, to
wró ci my do te ma tu.

Po mie sią cu chło pak przy cho -
dzi do oj ca i mó wi:

– Po pra wi łem stop nie, a Bi -
blię znam już pra wie na pa mięć.
Po życz sa mo chód!

– A wło sy?
– Ale ta to! W Bi blii wszy scy:

Sam son, Moj żesz, na wet Je zus
mie li dłu gie wło sy!

– O, wi dzisz, syn ku! I cho dzi li
na pie cho tę...

l Se kre tar ka mó wi do za -
pra co wa ne go biz nes ma na: 

– Pa nie pre ze sie, zi ma przy -
szła! 

– Nie mam te raz cza su, po -
wiedz jej że by przy szła ju tro!
A naj le piej niech wcze śniej za -
dzwo ni, to umó wisz ją na kon -
kret ną go dzi nę.

l Spo ty ka ją się dwie blon -
dyn ki i jed na mó wi: 

– Ty, słu chaj wiesz że w tym
ro ku Syl we ster wy pa da w pią -
tek?

A na to dru ga: 
– Kur cze, że by tyl ko nie trzy -

na ste go!

l Wa len tyn ki. Ap te ka:
– Dzień do bry.
– Skoń czy ły się!

l Na uczy ciel ka od da je Ja -
sio wi ze szyt z wy pra co wa -
niem do mo wym i mó wi:

– Sa me błę dy! Znów nie do -
sta tecz ny!

Ja sio mru czy pod no sem:
– Bied ny ta to...

l Niedź wiedź zła pał za jącz -
ka. Za ją czek się drze:

– Jak mnie za raz nie wy pu -
ścisz i nie prze pro sisz to, to...

– To co?!
– To trud no...

l Sie dzą so bie dwie mysz ki
po lne przy wor ku ziar -
na w sto do le i jed na mó wi: 

– Wiesz, po zna łam wczo raj
su per fa ce ta, jest ta ki przy stoj ny,
in te li gent ny, do sko na le się do -
ga du je my, o wiesz, mam na wet
je go zdję cie – po patrz. 

Dru ga mysz pa trzy uważ nie
na zdję cie: 

– Prze cież to cho ler ny nie to -
perz! 

– Bu uuuuuuu, a mó wił, że jest
pi lo tem!!!

l Idzie my śli wy przez las
i śpie wa:

– Na po lo wan ko, na po lo wan -
ko!

Z ty lu wy cho dzi mis, kle pie go
po ra mie niu i py ta:

– Co, na po lo wan ko?
– Nie! Jak Bo ga ko cham,

na ry by!

l Mło dy wiel błąd py ta oj ca
– wiel błą da:

– Ta to, dla cze go ma my ta kie
brzyd kie ko pyt ka, a ko ni ki ma ją
ta kie ład ne?

– Wi dzisz, my cho dzi my w ka -
ra wa nie i dla te go ma my ta kie
a nie in ne ko pyt ka, że by nie za -
ko pać się po ko la na w pia chu.

– Ta to, a dla cze go ma my ta ką
brzyd ką, sku dlo ną sierść, a ko ni -

ki ma ją ta ką ślicz ną, błysz czą -
cą?

– Wi dzisz, my cho dzi my w ka -
ra wa nie, a na pu sty ni w no cy
jest -10 stop ni, w dzień +40
stop ni, i ta ka sierść chro ni nas
przed ta ki mi sko ka mi tem pe ra -
tur.

– Ta to, a dla cze go ma my te
dwa gar bu na grzbie cie, a ko ni ki
ma ją ta ki gład ki?

– Wi dzisz, my cho dzi my w ka -
ra wa nie i w tych gar bach ma ga -
zy nu je my tłuszcz i wo dę, że by
nie zgi nąć na pu sty ni z gło du
i pra gnie nia.

Na to wszyst ko mło dy wiel -
błąd:

– Ta to, ale a co nam to wszyst -
ko, kie dy miesz ka my w ZOO?!

l Ma ły re kin na swo im
pierw szym po lo wa niu wi dzi
czło wie ka na de sce wind sur -
fin go wej. Wra ca do do mu
i chwa li się ma mie:

– Nie uwie rzysz co wi dzia łem!
Pysz ny ką sek i w do dat ku na ta -
le rzu i z ser wet ką!

l Zła pa no mrów kę na go rą -
cym uczyn ku jak za bi ja ła sło -
nia. 

Za swój czyn sta nę ła wkrót ce
przed są dem.

Sę dzia py ta ją:
– Dla cze go to zro bi łaś?
Na to mrów ka:
– Cóż, ta kie są pra wa dżun gli.

l Wcho dzi sa dy sta do skle -
pu zoo lo gicz ne go i py ta
sprze daw czy nię:

– Czy są pa puż ki nie roz łącz ki?
– Tak są.
– To po pro szę jed ną.

l Dżun gla. Na ga łę zi wi szą
dwa le niw ce. Mi ja pierw szy
dzień i nic. Mi ja dru gi i tez nic.
To sa mo trze cie go dnia.
Czwar te go dnia je den z le niw -
ców po wo li ru szył gło wą.

Na to dru gi:
– Ro man, aleś ty ner wo wy!

l Pchła py ta się pchły:
– Gdzie by łaś w cza sie wa ka -

cji?
– Na kre cie.

l Ma ły żół wik wcho dzi

na wy so kie drze wo. Gdy już
jest na szczy cie roz kła da
łap ki i ska cze po czym z gło -
śnym hu kiem spa da na zie -
mię. Kil ka ra zy po na wia pró -
bę, ale za każ dym ra zem
koń czy tak sa mo. W tym mo -
men cie je den z pta ków ob -
ser wu ją cych żół wi ka z są -
sied nie go drze wa zwra ca się
do dru gie go: 

– Wiesz, chy ba czas, aby śmy
mu po wie dzie li, że jest ad op to -
wa ny...

l Przy cho dzi kró lik do skle -
pu i py ta:

– Czy są zgni łe mar chew ki?
Sprze daw ca od po wia da:
– Nie ma.
Na stęp ne go dnia przy cho dzi

kró lik do skle pu i py ta:
– Czy są zgni łe mar chew ki?
Sprze daw ca od po wia da:
– Nie ma.
Trze cie go dnia sprze daw ca

my śli so bie: „pew nie dzi siaj też
przyj dzie” i przy szy ko wał dla kró -
li ka tro chę zgni łych mar che wek.
Przy cho dzi kró lik do skle pu i py -
ta:

– Czy są zgni łe mar chew ki?
Sprze daw ca od po wia da:
– Są.
Na to kró lik:
– SA NE PID!

l – Co trze ba zro bić, że by
wsa dzić sło nia do lo dów ki?

– Otwo rzyć lo dów kę, wsa dzić
sło nia, za mknąć lo dów kę.

– Co trze ba zro bić, że by wsa -
dzić ży ra fę do lo dów ki?

– Otwo rzyć lo dów kę, wy jąć
sło nia, wsa dzić ży ra fę, za mknąć
lo dów kę.

– Kto zje wię cej li ści z drze wa:
słoń czy ży ra fa?

– Słoń, bo ży ra fa jest w lo dów -
ce.

l Ufo lud ki do wie dzia ły się
ze na zie mi jest ta kie zwie rze,
któ re pi je wo dę i da je mle ko.
Zła pa li wiec kro wę, za pro wa -
dzi li nad rze kę, je den trzy mał
łeb kro wy w wo dzie a dru gi
do ił. Na gle kro wa się za ła twi -
ła i ten, któ ry do ił krzy czy
do dru gie go:

– Wy żej gło wę, bo muł bie -
rze!!!
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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!

Kor dian 88
Od cze go za cząć
gdy skoń czyć nie zdo łam
dla któ rej pie śni
otwo rzyć mam ser ce
dla ja kiej my śli
przy dać kształt anio ła
by by ła tre ścią
w ży cia po nie wier ce

Od któ rej stro ny
na dej dzie po ra nek
czy w po rę ko gut za pie je
na wie ży...
aby od ży ło to
CO PO DE PTA NO
W MĘ CZEŃ STWIE DU CHA
wśród szczę ku orę ża...

i naj waż niej sze
czy ser ce po do ła
za pło nąć w po rę
OD WA GĄ ANIO ŁA

Wan dzie Gi zic kiej
W praw dzie współ dzia ła nia – z wdzięcz no ścią
de dy ku ję...
Le win Brze ski – Ra ci bórz (1996-2007)
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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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