
Z ro ku na rok co raz bar dziej
moż na do strzec ten den cję
do ob ni ża nia lub li kwi da cji
so cjal nych be ne fi tów ofe ro -
wa nych przez Ho lan dię dla
jej miesz kań ców i pra cow ni -
ków. Do sko na łym te go przy -
kła dem są ko lej ne pró by ob -
ni ża nia wy so ko ści wy pła ca -
nych do dat ków czy nie daw ne
zmia ny od no śnie zwro tów po -
dat ków. 

Ko lej ne no wo ści szy ku ją się
dla osób po bie ra ją cych za sił ki
z Ni der lan dów, w tym przy pad ku
mo wa o za sił ku so cjal nym (Bij -
stan du it ke ring). Jest to za si łek,
któ ry przy słu gu je oso bom, któ re
speł nia ją po niż sze wy mo gi:

1. Są peł no let nie,
2, Miesz ka ją w Ho lan dii,
3. Nie ma ją pra wa do żad ne -

go in ne go za sił ku,
4. Nie ma ją wy star cza ją cych

do cho dów, któ re by wy star czy ły
na prze ży cie,

5. Nie po sia da ją ma jąt ku
prze kra cza ją ce go okre ślo nej
kwo ty,

6. Bio rą czyn ny udział w róż -
no ra kich ak cjach i dzia ła niach
do ty czą cych ak ty wi za cji w pra cy
or ga ni zo wa nych przez swo ją
gmi nę,

7. Ak tyw nie po szu ku ją pra cy.
Za si łek ten jest o ty le in te re -

su ją cy dla na szych ro da ków,
po nie waż o do fi nan so wa nie to
mo że się sta rać tak że oso ba,
któ ra nie jest rdzen nym Ho len -
drem. Na pod sta wie te go, że
da na oso ba pra co wa ła/miesz -
ka ła w Ho lan dii, przy speł nie -
niu po wyż szych wa run ków mo -
że się o nie go sta rać. Nie mniej
jed nak naj now sze po my sły Mi -
ni ster stwa Spraw Spo łecz nych
i Za trud nie nia nie na pa wa ją
opty mi zmem.

Otóż Se kre tarz Sta nu wy żej
wy mie nio ne go mi ni ster stwa,
Jet ta Klijn sma, wy sła ła nie daw -
no do ho len der skiej Ra dy Pań -
stwa wnio sek, 
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No we wy mo gi dla po bie ra ją cych za si łek so cjal nyPiłka dla Polaków

Śmierć na co dzień

Samotne matki 
są szczęśliwe

FOT. FRE EIMA GES. COM/ PHO TO BY JA KUB KRE CHO WICZ



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

któ ry w znacz nym stop niu mo -
że utrud nić ob co kra jow com
(w tym i Po la kom) do stęp
do za sił ku so cjal ne go, po nie -
waż chce do dać ko lej ny wy móg
do je go po bie ra nia. Mo wa
o obo wiąz ko wych eg za mi nach
ję zy ko wych, któ rym mie li by się
pod da wać ob co kra jow cy. 

Od przy szłe go ro ku, każ da
oso ba, któ ra po bie ra lub bę dzie
chcia ła po bie rać za si łek so cjal ny
bę dzie mia ła w obo wiąz ku na -
ukę ję zy ka ho len der skie go. Je śli
już go zna, nie bę dzie mia ła pro -
ble mu z otrzy ma niem Bij stan du -
it ke ring (po speł nie niu wszyst -
kich in nych wa run ków oczy wi -
ście). Na to miast, je śli umie jęt -
no ści ję zy ko we nie są wy star cza -
ją ce, zo sta nie wy sła na na lek cję
ję zy ka, któ re (co cie ka we), bę dą
obo wiąz ko we. Zda niem Se kre -
tarz Sta nu Jet ty Klijn sma
w znacz nym stop niu uła twi to
zna le zie nie pra cy dla osób prze -
by wa ją cych na za sił ku, a co
za tym idzie da mniej sze wy dat -
ki bu dże to we na świad cze nia so -
cjal ne w do bie kry zy su. W przy -
pad ku, gdy oso ba nie zna ję zy ka
i po dej mie się je go na uki, tak że
otrzy ma pra wo do Bij stan du it ke -
ring. W przy pad ku od mo wy na -

uki ję zy ka jej za si łek zo sta nie
pro por cjo nal nie ob ni żo ny o oko -
ło 20 pro cent, po 6 mie sią cach
o 40 pro cent, a po ro ku na to -
miast zo sta nie wstrzy ma ny
na za wsze. 

Po mysł ten od bił się sze ro -
kim echem wśród spo łecz no ści
w Ho lan dii, tym bar dziej, że ist -
nie je re al na szan sa, iż od no we -
go ro ku fak tycz nie wej dzie w ży -
cie. Tak więc moż li we iż
od 2015 ro ku bez zda ne go eg -
za mi nu ze zna jo mo ści ję zy ka
ho len der skie go nie bę dzie moż -
na uzy skać za sił ku so cjal ne go.
A co Pań stwo o tym są dzą? 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 27 maja 2014Praca i życie w Holandii2
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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.

No we wy mo gi dla po bie ra ją cych za si łek so cjal ny

FOT. FRE EIMA GES. COM/ DRA GON_ART FOT. STOCK.XCHNG / JORGE VICENTE
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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



W ze szłą nie dzie lę, 18 ma -
ja 2014 ro ku mia ła miej -
sce 7 edy cja We stland
Cham pion ship (Mi strzo stwa
w pił kę noż ną dla pol skich
pra cow ni ków), któ ra od by ła
się w Mon ster na obiek tach
miej sco we go klu bu SC MON -
STER.

NL Jobs znaj do wał się w gru -
pie z ta ki mi ze spo ła mi jak: Van
Kop pen Van Eijk, Axi dus, Fle xi -
ble Hu man Se rvi ces oraz Du ijn -
dam Gro ep. W ze spo le NL Jobs
rów nież za pre zen to wa ło się
dwóch pra cow ni ków z biu ra,
a mia no wi cie Łu kasz Wa la oraz
Pa trick Ol stho orn.

Udział Pa tric ka Ol stho orn był
wy ni kiem za kła du z ze szłe go ro -
ku po mię dzy nim, ali de rem dru -
ży ny Da mia nem Du biel. Po prze -
gra nym Fi na le w 2013 ro ku Pa -
trick stwier dził że za rok, w je go
obec no ści, NL JOBS zdo bę dzie
pierw sze miej sce w tych roz -
gryw kach.

Pierw szy mecz od był się prze -
ciw ko Gru pie Du ijn dam. O tym
me czu mo że my po wie dzieć
krót ko: no wy skład dru ży ny i po -
mi mo kil ku wy śmie ni tych oka zji
wy nik nie zmie nił się do koń ca
spo tka nia 0-0.

Dru gie spo tka nie by ło prze -
ciw ko Van Kop pen Van Eijk i rów -
nież nie by ło to spo tka nie w do -
brym wy ko na niu. Van Kop pen
Van Eijk przy jął stra te gie przyj -

mo wa nia ata ku po zy cyj ne go
i wy pro wa dza nia szyb kich kontr -
ata ków. Po jed nym kontr ata ku
zdo by li oni bram kę na 1: 0.
Po zna ko mi tych oka zjach NL
JOBS wy rów nał stan me czu do -
pie ro przed ostat nim gwizd kiem
sę dzie go.

Trze ci mecz był prze ciw ko
„Axi dus”, któ ry wy grał swo je
dwa pierw sze me cze i miał 6
punk tów. NL JOBS miał 4 punk -
ty (po 2 punk ty za re mis) i bar -
dzo do brze wie dzie li śmy, co ma -
my ro bić, by zdo być pierw sze
miej sce. Pod czas te go spo tka -
nia ze spół NL JOBS grał jak do -
brze na oli wio na ma szy na i roz -
gro mił AXI DUS aż 4: 0. Bram ki
strze li li mie dzy in ny mi Łu kasz
Wa la i Pa trick Ol stho orn.

Ostat ni mecz
w gru pie był prze ciw -
ko FHS agen cji za -
trud nie nia. NL JOBS
po wy gra niu me czu
z AXI DUS zaj mo wał
pierw szą po zy cję
w gru pie i że by utrzy -
mać tą po zy cję, mu -
sie li śmy wy grać. Gra
w na szym wy ko na niu
by ła znów bar dzo do -
bra. Na po cząt ku
pierw szej po ło wy
na 1: 0 wstrze lił się
Łu kasz Wa la. W dru -
giej po ło wie NL JOBS
pod wyż szył na 2-0
i pierw sze miej sce zo -
sta ło za bez pie czo ne,
więc mo gli śmy przy -
go to wać się do fi na -
łów. W Fi na le mie li -
śmy za grać prze ciw ko
Fle xworx agen cji za trud nie nia.

W fi na le po ka za li śmy, jak do -
brze zo stał do pa so wa ny ze spół.
W każ dej for ma cji NL JOBS do -
mi no wał bez a pe la cyj nie
nad FLE XWORK. Do gwizd ka
koń czą ce go pierw szą po ło wę NL
JOBS pro wa dził już 3: 0. W dru -
giej po ło wie na si chłop cy jesz cze

trzy ra zy po ko na li bram ka rza
dru ży ny prze ciw nej i wy nik za -
koń czył się zwy cię stwem aż 6: 0.

Po za koń cze niu fi na łów cie -
szy li śmy się su per po go dą oraz
pol skim je dze niem i na po ja mi
zor ga ni zo wa ny mi przez POL SKI
SKLEP SAN DRA. DJ Le an der
swo imi utwo ra mi uzu peł niał

nam jesz cze do brą za ba wę.
To był fan ta stycz ny dzień dla

wszyst kich, a w przy szłym ro ku
bę dzie my ro bić wszyst ko, by
obro nić ty tuł.

PATRICK OLSTHOORN

ŹRÓDŁO: NADESŁANE PRZEZ NL JOBS

FOT. ARCHIWUM NL JOBS
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NL Jobs zwy ciez cą tur nie ju w pił ce noż nej 2014
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W nie dzie lę, 18.05.2014 ro ku w Mon ster już
po raz siód my od by ły się Mi strzo stwa Pił ki
Noż nej We stland dla pol skich pra cow ni ków
z dwu na stu firm: AXI DUS, DU IN DAM UIT -
ZEND GRO EP, EG -PER SO NE ELS DIEN STEN BV,
FLE XI BLE HU MAN SE RVI CES BV, FLE XWORK,
JOB CEN TER, NL JOBS, P. LO OIJE, VAN KOP -
PEN & VAN EIJK, WEST FLEX.

Za wod ni cy zo sta li po dzie le ni na dwie gru py
po pięć ze spo łów i o go dzi nie 12.00 pierw sze dru -
ży ny roz po czę ły ry wa li za cje. Roz gry wa ne me cze
(rów no le gle na dwóch bo iskach), dwa ra zy po 10
mi nut, wzbu dza ły ol brzy mie emo cje za rów no za -
wod ni ków, jak i ki bi ców, któ rych nie bra ko wa ło,
aby do pin go wać swo ich ko le gów z pra cy. Me cze
prze bie ga ły w spo koj nej at mos fe rze, zgod nie ze
wszyst ki mi za sa da mi fa ir play, a nad prze bie giem
gry czu wa li pro fe sjo nal ni sę dzio wie.

W fi na le zmie rzy ły się dru ży ny NL Jobs oraz Fle -
xwork. Już po pierw szych kil ku mi nu tach wi dać by -
ło prze wa gę za wod ni ków z NL Jobs, któ rzy po zdo -
by ciu pierw szej bram ki wca le nie za mie rza li od dać
ini cja ty wy prze ciw ni kom. W dal szej czę ści me czu
trwa ła eg ze ku cja wy ko ny wa na przed pił ka rzy NL
Jobs, któ rzy umie ści li pił kę w bram ce prze ciw ni ka
jesz cze pięć ra zy. Mecz za koń czył się wy ni -
kiem 6: 0 dla NL Jobs, któ re go pił ka rze po ka za li,
kto był naj lep szy w te go rocz nych mi strzo stwach.

W me czu o 3 miej sce za grał: AXI DUS z EG PER -
SO NE ELS DIEN STEN BV. W tym spo tka niu oka za li
się lep si chłop cy z AXI DUS, któ rzy wy gra li 2: 1.

Po wrę cze niu na gród pod dyk tan do pięk nej sło -
necz nej po go dy roz po czę ła się za ba wa z ak cen ta -
mi pol skiej mu zy ki, nie za bra kło też atrak cji dla
każ de go z przy by łych na im pre zę, któ ra na pew no
bę dzie mi ło wspo mi na na aż do na stęp nych roz gry -
wek.

TEKST/FOT. ZS

Mi strzo stwa Pił ki Noż nej We stland dla pol skich pra cow ni ków 
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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: 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!!!!!!

OGŁOSZENIA DROBNE

Po znań ski ra per – Pa luch za -
gra w Ha dze je dy ny w Ho lan -
dii kon cert pro mu ją cy wy da -
ny przed kil ko ma mie sią ca mi
so lo wy al bum. Moc ny i bez -
kom pro mi so wy rap ka żą cze -
kać na to wy da rze nie fa nom
pol skie go hip -ho pu z nie cier -
pli wo ścią. Cze ka nas z pew -
no ścią świet ny kon cert.

„Lep sze go Ży cia Di ler” Pa lu -
cha to al bum prze siąk nię ty ży -
cio wy mi te ma ta mi, któ re ubra -
ne w sło wa po zba wio ne zbęd nej
kal ku la cji, pod kre ślą nie za leż -
ność Pa lu cha za rów no w ży ciu
oso bi stym, jak i na ra po wej sce -
nie. Ide al nie tra fia ją ce w czu łe
punk ty ota cza ją cej nas rze czy wi -
sto ści wer sy opi su ją ją do głęb -
nie i do sad nie, bez cu kru i zbęd -
nej po li ty ki.

Ko lej ny raz Pa luch zgrab nie
wy mie szał syn te tycz ne bi ty
z war to ścio wą tre ścią, da jąc od -
bior cy po nad cza so wy mix, któ re -
go nikt wcze śniej nie pro po no -
wał. Oczy wi ście nie za bra kło kla -
sycz nych pro duk cji, któ re świet -
nie kom po nu ją się z ca ło ścią
a jed no cze śnie sub tel nie za ła -
mu ją kli mat w cza sie od słu chu
krąż ka.

Ma te riał tra fił na skle po we
pół ki pod ko niec grud nia 2013r
na kła dem Biu ro Ochro ny Ra pu
Re cords.

„Lep sze go Ży cia Di ler” to 7 so -
lo wy krą żek po znań skie go ra pe -
ra, któ ry na sce nie obec ny jest
od 2004r.

Na sce nie jak zwy kle nie za -
brak nie pol skich skła dów sup -
por tu ją cych, a za dec ka mi sta ną
tra dy cyj nie pol scy dj'e: Ra sma -
tal i Sha dow fa ce.

So bo ta 21 czerw ca 2014
– godz. 20.00

DEN HA AG
The Pip
Binc khor stla an 36 
2516 BE Den Ha ag

Bi le ty: 20 eu ro w przed sprze -
da ży / 25 eu ro przed kon cer tem

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

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

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

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

INFO KONCERTOWE: DMD@O2.PL

TEKST/FOT. MATERIAŁY PRASOWE

ORGANIZATORA KONCERTU

Pa luch za gra w Den Ha ag!
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l PRA COW NIK PRO DUK -
CYJ NY. Obo wiąz ki: pra ce
przy pa ko wa niu ziół, fi le tów
bądź cia stek. Wy ma ga nia: dys -
po zy cyj ność do pra cy na zmia -
ny, zręcz ność oraz do kład ność.
Za dzwoń: Til -
burg 0031 886886350, Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste -
lve en 0031 204701513; CV:
jobs@ot to work for ce.eu.

l PRA COW NIK PRO DUK -
CYJ NY, Ven ray. Obo wiąz ki:
kon tro la i pa ko wa nie owo ców.
Wy ma ga nia: zręcz ność, so lid -
ność, szyb kość, do kład ność,
od por ność na stres. Za dzwoń:
Til burg 0031 886886350, Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste -
lve en 0031204701513, CV:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Pra ca w 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 Ogrod nik Niem cy. Nie -
miec kie biu ro pra cy In ter kon -
takt Per so nal dien sten. Dla na -
sze go klien ta z oko lic Kle ve,
Kra nen burg, Em me richt po szu -
ku je my do świad czo nych ogrod -
ni ków. Wy ma ga nia: Udo ku -
men to wa ne do świad cze nie;
Zna jo mość ję zy ka Nie miec kie -
go; Cer ty fi kat VCA; Pra wo jaz dy
kat. B; Wła sne miesz ka nie oraz
sa mo chód. Ofe ru je my: Do god -
ne wy na gro dze nie brut to. PRA -
CA JEST TYL KO I WY ŁĄCZ NIE
DLA OSÓB Z JĘ ZY KIEM NIE -
MIEC KIM!!! Oso by za in te re so -
wa ne pro szo ne są o wy sła nie
do ku men tów wraz z CV na ad -
res ma ilo wy: mpion tek@ikt -
-per so nal.de

l Ogrod nik Niem cy. Nie -
miec kie biu ro pra cy In ter kon -
takt Per so nal dien sten. Dla na -
sze go klien ta po szu ku je my do -
świad czo nych ogrod ni ków. In -
ne: Kost ka bru ko wa; Ro bo ty
mu rar skie; Two rze nie no wych
ogro dów; Sa dze nie no wych
ogro dów; Wie dza o pie lę gna cji
drzew i przy ci na nie drzew; Zie -
lo ne da chy; Zna jo mość ro ślin
i drze wek; Utrzy ma nie te re nów
zie lo nych; Na wad nia nie i sys te -
my oczko we, sta wo we mi le wi -
dzia ne. Ofe ru je my: Do god ne
wy na gro dze nie brut to 8,75 eu -
ro brut to za go dzi nę. e -ma il:
mpion tek@ikt -per so nal.de

l Pra cow ni cy z cer ty fi ka -
tem VCA. Valk uit zend bu re au
po szu ku je osób (re gion Den
Hel der) z waż nym cer ty fi ka tem
VCA. cv w ję zy ku ang. lun hol.

pro szę prze sy łać na: an -
na@valk -uit zend bu re au.nl

l Su per vi sor in cle aning
com pa ny. Po szu ku je my ko bie -
ty na sta no wi sko su per vi so ra
do fir my cle aner skiej, pra ca po -
le ga na or ga ni za cji pra cy, roz -
mo wa z klien ta mi oraz pra cow -
ni ka mi, kon tro lo wa niu pra cy,
roz wo że nia sa mo cho dem pra -
cow ni ków na pra ce, itp. Pra ca
jest od po nie dział ku do piąt ku
od 7: 30-16: 30; 50.00
GBP/dzień. Wy ma ga nia: po sia -
da nie pra wa jaz dy Kat. B, zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go,
uczci wość, ma ją ca do świad -
cze nie w za rza dza niu fir ma, tyl -
ko z oko lic Hamp ton Co urt
(KT89DG) i zna ją ca ten te ren.
Za in te re so wa ne oso by pro szę
o kon takt 07827727375

l Fir ma sprza ta ja ca po -
szu ku je ko bie ty. Wi tam po -
szu ku je ko bie ty z do świad cze -
niem w sprzą ta niu do mów
w UK. Wy ma ga nia: NIN, self -
-em ploy ment, za miesz ka ła
w oko li cach King ston Upon
Tha mes, Fel tham, Ho un slow
itp, dłu gi ter min pra cy, ję zyk an -
giel ski nie jest wy ma ga ny. Pro -
szę tyl ko dzwo nić oso by za in te -
re so wa ne pra ca, tyl ko te oso by
któ re nie ma ja pra cy, nie od pi -
su je na ema ile. Ma -
riusz 07827727375

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.

PRACA

Trzy dzie stą edy cję wy ści gu
Shell Eco -ma ra thon prze pro wa -
dzo no na to rze ulicz nym w ho -
len der skim Rot ter da mie. W za -
wo dach wy stą pi ło po nad 3 tys.
stu den tów z nie mal 200 dru żyn
re pre zen tu ją cych 27 kra jów. Ich
za da niem by ło za pro jek to wa nie,
zbu do wa nie i prze te sto wa nie po -
jaz dów naj bar dziej wy daj nych
pod wzglę dem ener ge tycz nym.
Zwy cię ży ła dru ży na, któ ra po ko -
na naj dłuż szy dy stans na ekwi -
wa len cie jed ne go li tra pa li wa.

Wśród po jaz dów, któ re swo -
imi ga ba ry ta mi oraz funk cjo nal -
no ścią ma ją przy po mi nać au ta
po ru sza ją ce się po miej skich
dro gach, czy li ka te go rii „Urban -
Con cept” naj lep si oka za li się
ucznio wie z fran cu skie go li ceum
Lo uis De la ge. Na jed nym li trze
pa li wa po ko na li 468,85 km.
Dru gie miej sce za jął ze spół Stu -
denc kie go Ko ła Ae ro dy na mi ki

Po jaz dów dzia ła ją ce go przy Po li -
tech ni ce War szaw skiej. Swo im
po jaz dem o na zwie PAKS war -
szaw scy stu den ci po pra wi li ze -
szło rocz ny wy nik z 334,2
do 376,46 ki lo me trów prze je -
cha nych na jed nym li trze ben zy -
ny. Na trze cim miej scu upla so -
wał się bel gij ski ze spół z Uni ver -
si ty Of Mons z wy ni kiem 189.08
km/1 litr.

Rów nież w dru giej kon kur so -
wej ka te go rii „Pro to ty pe” wy grał
ze spół z Fran cji. Gru pa z li ceum
Sa int -Jo seph La Jo li ve rie, po pra -
wi ła swój ze szło rocz ny wy nik
o 11 proc. – prze jeż dża -
jąc 3 314.9 km na jed nym li trze
pa li wa. W tej ka te go rii rów nież
Po la cy po pra wi li swo je wy ni ki,
w sto sun ku do uzy ska nych w po -
przed niej edy cji kon kur su. Ze -
spół Smart Po wer z Po li tech ni ki
Ślą skiej prze je chał po -
nad 30 km wię cej na 1 kWh

(487 km w po rów na niu
do 454,5 z ro ku po przed nie go).

Zgod nie z za ło że nia mi kon -
kur su, przez kil ka dni (15-18
ma ja), ze spo ły po dej mo wa ły
pró by prze by cia jak naj dłuż szej
tra sy na rów no war to ści jed ne go
li tra pa li wa. Wła sno ręcz nie za -
pro jek to wa ne i wy ko na ne sa mo -
cho dy wy ko na ły sta łą licz bę
okrą żeń wo kół to ru przy za da nej
pręd ko ści, a or ga ni za to rzy ob li -
czy li efek tyw ność ener ge tycz ną
każ de go z po jaz dów. Na gro dy
przy zna ne zo sta ły ze spo łom,
któ re prze by ły naj więk szy dy -
stans na ekwi wa len cie jed ne go
li tra pa li wa lub jed nej ki lo wa to -
go dzi ny.

Shell Eco -ma ra thon od by wa
się co ro ku w Eu ro pie, Sta nach
Zjed no czo nych i Azji.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Polscy studenci drudzy
w Shell Eco-marathon

Dru gie miej sce w ka te go rii „Urban Con cept” za ję li stu den ci z Po li tech ni ki War szaw skiej w za -
wo dach Shell Eco -ma ra thon Eu ro pe 2014. Ich sa mo chód PAKS na jed nym li trze ben zy ny prze -
je chał 376,46 ki lo me trów. Naj lep sza oka za ła się dru ży na z Fran cji. 

FOT. FREEIMAGES. COM / ABDULHAMID ALFADHLY
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Dys po zy tor me dycz ny, w czym
mo gę po móc? Pro szę się
uspo ko ić, spró bo wać nie de -
ner wo wać i uważ nie mnie
słu chać... Dzie siąt ki ra zy
dzien nie wy po wia da ją te sło -
wa. Po dej mu ją wie le trud -
nych de cy zji i czę sto ra tu ją
lu dziom ży cie. O pra cy dys po -
zy to rów ka re tek po go to wia
mó wi się du żo, choć nie za -
wsze po zy tyw nie. Ma ło kto
pa mię ta, że po dru giej stro -
nie słu chaw ki sie dzą tyl ko lu -
dzie.  

Pra ca dys po zy to ra po go to -
wia wbrew ogól ne mu prze -
świad cze niu nie po le ga je dy -
nie na od bie ra niu te le fo nów.
– Pod czas dy żu ru dys po nu ję
ze spo ła mi ra tow nic twa me -
dycz ne go na okre ślo nym te re -
nie i wy sy łam je do osób, któ -
re znaj du ją się w bez po śred -
nim sta nie za gro że nia ży cia.
Na rzę dziem dys po zy to ra, że by
okre ślić stan pa cjen ta, jest
wy wiad – od te go, czy zo sta nie

ze bra ny umie jęt nie, za le ży
czy jeś ży cie – mó wi Grze gorz
Bar czak, dys po zy tor i kie row -
nik Sta cji Po go to wia Ra tun ko -
we go w Go sty niu. – Bar dzo
czę sto moż na spo tkać się
z tym, że pa cjen ci udzie la ją in -
for ma cji tro chę wy mi ja ją cych,
co utrud nia ze bra nie wy wia du
– kon ty nu uje. 

Ze spo ły ra tow nic twa me -
dycz ne go na rze ka ją cza sem,
że dys po zy tor wy sy ła ich do bła -
hych przy pad ków. – Zda rza się,
że ze spół do jeż dża na miej sce
i otrzy mu ję in for ma cję zwrot -
ną, że we dług ich oce ny ka ret -
ka nie po win na tam je chać.
Po od słu cha niu roz mo wy z oso -
bą wzy wa ją cą, któ ra jest na gry -
wa na na re je stra to rze roz mów
wy ni ka, że in for ma cje zo sta ły
udzie lo ne w spo sób zmu sza ją -
cy dys po zy to ra do wy sła nia ka -
ret ki – mó wi kie row nik Grze -
gorz Bar czak. W ja ki spo sób?
– Nie raz oso by wzy wa ją ce po -
chop nie do da ją ta kie do le gli -
wo ści jak dusz ność, ból w klat -
ce pier sio wej, a to ob ja wy mo -
gą ce su ge ro wać, że ta oso ba
mo że znaj do wać się w sta nie
za gro że nia ży cia. Bar dzo czę sto
po do tar ciu na miej sce ze spół
stwier dza, że po da wa ne
w zgło sze niu ob ja wy w da nej
chwi li nie wy stę pu ją. Oczy wi -
ście nie moż na stwier dzić, czy
wy stę po wa ły one wcze śniej. Ta -
kich przy pad ków jest spo ro
– do da je. 

‹ ‹ ‹

Śmierć na co dzień

FOT. FRE EIMA GES. COM / RO BERT LIN DER
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Kie dy od Cie bie 
za le ży czy jeś ży cie

Dys po zy to rzy ma ją obo wią zek
do ko ny wa nia se gre ga cji zgło -
szeń pa cjen tów. Po mi mo wy -
tycz nych i pro ce dur do ty czą cych
przyj mo wa nia czy od rzu ca nia
zgło szeń dys po zy tor mu si zdać
się nie raz na wie lo let nie do -
świad cze nie, bo ży cie pi sze róż -
ne sce na riu sze. – Kie dyś po go to -
wie ra tun ko we dzia ła ło na cał ko -
wi cie in nych za sa dach. By ła to
po pro stu „po rad nia na kół -
kach”. Jeź dzi ło się do wszyst kie -
go, do bó lu gło wy, bie gun ki, wy -
mio tów itd. W tej chwi li usta wa
o pań stwo wym ra tow nic twie
me dycz nym wprost okre śla,
do ja kich przy pad ków po win ny
jeź dzić ze spo ły ra tow nic twa me -
dycz ne go – mó wi kie row nik
Grze gorz Bar czak. – Ra zem z ze -
spo ła mi funk cjo nu je in sty tu cja
le ka rza ro dzin ne go, noc -
na i świą tecz na po moc. Pa cjen ci
bar dzo czę sto iry tu ją się tym, że
pro po nu je się kon takt z le ka -
rzem ro dzin nym czy am bu la to -
rium. Ar gu men tu ją to tym, że
pła cą po dat ki, im się to na le ży,
a my od te go je ste śmy. Sły szy my
to nie rzad ko. In ni mó wią, że nie
ma ją czym do je chać do le ka rza.
Uwa żam, że sy tu acja spo łecz no -
-so cjal na nie któ rych pa cjen tów
nie jest ar gu men tem do wy mu -
sze nia przy jaz du ka ret ki, bio rąc
pod uwa gę, że mo gą sko rzy stać

z wi zy ty u dy żur ne go le ka rza ro -
dzin ne go – kon ty nu uje. 

Sys tem ra tow nic twa zda niem
kie row ni ka go styń skiej sta cji po -
go to wia nie jest zły, bo rów no le -
gle do nie go funk cjo nu je in sty tu -
cja le ka rza ro dzin ne go. Obie te
in sty tu cje z za ło że nia po win ny
się uzu peł niać, je że li cho dzi
o świad cze nia usług me dycz -
nych, ale bła hych we zwań nie
bra ku je. – Bar dzo cięż ko jest wy -
tłu ma czyć pa cjen to wi, dla cze go
dys po zy tor pro po nu je wi zy tę
u le ka rza ro dzin ne go, a nie chce
wy słać ka ret ki z le ka rzem. Mo że
być hi po te tycz nie ta ka sy tu acja,
że ka ret ka po je dzie do przy pad -
ku, gdzie nie ma za gro że nia ży -
cia, tym cza sem ktoś za dzwo ni
z na praw dę cięż kim przy pad -
kiem, a ka ret ka jest za ję ta. Wte -
dy mu szę po sił ko wać się ka ret -
ka mi, któ re sta cjo nu ją w Bor ku
Wlkp. i Kro bi, a czas do jaz du jest
wów czas wy dłu żo ny – tłu ma czy.
– Na praw dę cięż ko jest przez te -
le fon roz ma wiać z ludź mi, któ rzy
re pre zen tu ją po sta wę rosz cze -
nio wą i cięż ko jest im wy tłu ma -
czyć, przy kła do wo, że w przy pad -
kach nie za gra ża ją cych ży ciu mo -
gli by sko rzy stać z po mo cy le ka -
rza ro dzin ne go do stęp ne go
przez 24 go dzi ny na do bę
– stwier dza nasz roz mów ca. –

Pro fe sjo nal ny ze spół 
– bez cen ne

Dys po zy tor to czło wiek z du -
żym do świad cze niem, po tra fią -

cy in ter pre to wać we zwa nia
osób, któ re czę sto pod wpły wem
emo cji nie wła ści wie oce nia ją sy -
tu ację. To wła śnie on de cy du je,
któ ry ze spół ra tun ko wy ma wy je -
chać do oso by po trze bu ją cej po -
mo cy, któ ry naj szyb ciej tam do -
trze. Roz pa tru je też, czy na miej -
scu   zda rze nia we zwać po li cję
i straż po żar ną. Dys po zy to rem
me dycz nym mo że być tyl ko
ktoś, kto po sia da peł ną zdol ność
do czyn no ści praw nych, wy -
kształ ce nie wy ma ga ne dla le ka -

rza sys te mu, ra tow ni ka me dycz -
ne go, pie lę gnia rza sys te mu i co
naj mniej 5 lat sta żu pra cy
przy udzie la niu świad czeń zdro -
wot nych w po go to wiu ra tun ko -
wym, szpi tal nym od dzia le ra tun -
ko wym, od dzia le ane ste zjo lo gii
i in ten syw nej te ra pii lub w izbie
przy jęć szpi ta la.

Każ dy dys po zy tor me dycz ny
mu si też zre ali zo wać okre ślo ną
ilość szko leń. Zda rza się jed -
nak, że wy kształ ce nie nie idzie
w pa rze z od por no ścią na stres.

Pod czas dy żu ru nie jed no krot -
nie dys po zy tor po dej mu je de cy -
zję do ty czą cą ży cia i śmier ci.
Nie któ rzy nie wy trzy mu ją na pię -
cia i re zy gnu ją. – Dys po zy to rem
je stem od czte rech lat. Na pew -
no pra ca jest bar dzo stre su ją ca
i od po wie dzial na. Wią że się to
z po dej mo wa niem de cy zji.
Pierw sze py ta nie, ja kie się na -
su wa, czy pa cjent znaj du je się
w za gro że niu ży cia czy nie, czy
mo że sko rzy stać z po mo cy le -
ka rza ro dzin ne go, czy na tych -

miast po trze bu je po mo cy ze -
spo łu ra tow nic twa me dycz ne -
go. Trze ba być opa no wa nym, bo
zda rza ją się wul ga ry zmy i to
czę sto. Lu dzie na nas krzy czą
i nie do pusz cza ją do gło su. Zwy -
czaj nie pró bu ją nas za krzy czeć
– ka ret ka ma przy je chać na -
tych miast! – opo wia da kie row -
nik go styń skie go po go to wia.
– Nie jed no krot nie jest to pra ca
sa tys fak cjo nu ją ca, bo ma się
świa do mość, że przed chwi lą
ura to wa ło się ko muś ży cie
– do da je.

W go styń skiej sta cji po go to -
wia pra cu je czte rech dys po zy -
to rów, oko ło 25 ra tow ni ków
me dycz nych i sze ściu le ka rzy.
– Do dys po zy cji mam trzy ka -
ret ki, w tym jed ną „S” – spe -
cja li stycz ną z le ka rzem, któ ra
sta cjo nu je w Go sty niu. Po zo -
sta łe dwie „P” – pod sta wo we
– sta cjo nu ją w Kro bi i Bor ku
Wlkp., że by mak sy mal nie
skró cić czas do jaz du do pa -
cjen ta na te re nie po wia tu
– wy mie nia kie row nik dys po -
zy tor ni Grze gorz Bar czak.
– Wbrew po zo rom te ka ret ki
nie róż nią się wy po sa że niem,
a je dy nie skła dem per so nal -
nym. Cza sa mi, kie dy lu dzie sły -
szą, że je dzie do nich ka ret ka
z ra tow ni ka mi, ma ją wra że nie,
że jest to ka ret ka gor sza. Gwa -
ran tu ję, że kwa li fi ka cje ra tow -
ni ków, ich do świad cze nie za -
wo do we są bar dzo wy so kie. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 12
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 11

Ca ły per so nel bie rze udział
w szko le niach, sym po zjach, aby
nie ustan nie pod no sić swo je
kwa li fi ka cje – pod kre śla nasz
roz mów ca. 

Re ani ma cja przez te le fon

Czę sto me dia po ka zu ją, jak
waż nym na rzę dziem słu żą cym
udzie la niu po mo cy mo że oka -
zać się te le fon po zwa la ją cy
na kon takt oso by po szko do wa -
nej lub oso by zwra ca ją cej się
o po moc w jej imie niu. Nie bra -
ku je przy kła dów stra ża ków czy
po li cjan tów, któ rzy przez te le fon
udzie la ją od po wied nie go in -
struk ta żu i ra tu ją ko muś ży cie,
ale to, co dla in nych służb mo że
być czymś wy jąt ko wym, dla dys -
po zy to rów me dycz nych jest co -
dzien no ścią. 

Jak pod kre śla nasz roz mów -
ca, do brze jest tę co dzien ność
po ka zy wać wraz z do dat ko wym
ape lem. Cho dzi o to, by ro zu -
mia no, jak waż na jest wie dza
na te mat udzie la nia pierw szej
po mo cy i współ pra ca z dys po zy -
to rem me dycz nym, by mógł ze -
brać pra wi dło wy wy wiad i w ra -

zie po trze by udzie lić in struk ta -
żu. – Nie każ dy świa dek chce
po móc w re ani ma cji. Cza sa mi
trze ba lu dzi uświa da miać, że to
od nich za le ży ży cie po szko do -
wa ne go. A ta kich przy pad ków
z te re nu po wia tu go styń skie go
moż na przy to czyć kil ka. Cał -
kiem nie daw no mia łem zgło -
sze nie od jed nej z miesz ka nek
po wia tu. Jej mąż na gle stra cił
przy tom ność. W trak cie wy wia -
du stwier dzi ła, że prze stał od dy -
chać. Wy sła łem ka ret kę, po pro -
si łem, aby się nie roz łą cza ła
i udzie li łem in struk cji co do za -
bie gów re su scy ta cyj nych. Ode -
tchną łem z ulgą, gdy oka za ło
się, że z peł ną sku tecz no ścią.
Kie dy ze spół przy je chał, męż -
czy zna choć nie przy tom ny, to
na wła snym od de chu i w sta nie
dość sta bil nym zo stał prze -
trans por to wa ny do szpi ta la
w Go sty niu – opo wia da Grze -
gorz Bar czak. – To stan dard na -
sze go po stę po wa nia. Każ dy ma
obo wią zek udzie le nia pierw szej
po mo cy, ale czę sto lu dzie nie
po tra fią te go zro bić. Lu dzie mu -
szą być świa do mi, że w ra zie
po trze by dys po zy tor wes prze
ich swo ją wie dzą i wspo mo że
– stwier dza. 

Do pod sta wo wych za dań dys -
po zy to ra na le ży w ra zie ko niecz -
no ści utrzy my wa nie sta łe go kon -
tak tu z oso bą dzwo nią cą i udzie -
la nie jej nie zbęd nych in for ma cji
w za kre sie pro wa dze nia re su scy -
ta cji krą że nio wo -od de cho wej,
za bez pie cze nia miej sca zda rze -
nia czy spo so bu za ję cia się po -
szko do wa nym do cza su przy jaz -
du am bu lan su. Naj trud niej jed -
nak ra tu je się dzie ci. Wte dy cięż -
ko opa no wać emo cje zgła sza ją -
cych. – Zda rza się, że mu szę
pod nieść głos, że by ta oso ba zro -
zu mia ła, że udzie le nie po mo cy
nie koń czy się na we zwa niu ka -
ret ki. Nie jed no krot nie we zwa nie
ka ret ki jest pierw szym eta pem
udzie le nia po mo cy oso bie po -

trze bu ją cej. Świad ko wie mu szą
mieć świa do mość, że bez ich
dzia łań na miej scu zda rze nia
oso ba po szko do wa na ma nie -
wiel kie szan se na prze ży cie na -
wet po przy jeź dzie wy kwa li fi ko -
wa ne go ze spo łu me dycz ne go.
Szcze gól nie gdy czas do jaz du
prze kra cza 10 mi nut. Wiem, że
zgła sza ją ce mu to wa rzy szą emo -
cje, ale ta ka oso ba mu si się opa -
no wać i współ pra co wać z dys po -
zy to rem. Wte dy li czy się tyl ko
wal ka o ży cie. Kie dy już „opa nu -
je my” tę sy tu ację, trze ba dzia łać
– kon ty nu uje. – Nie ste ty są oso -
by, któ rym mu si my prze po wie -
dzieć, że udzie le nie pierw szej
po mo cy to ich obo wią zek,
a w przy pad ku uchy la nia się
od nie go gro żą kon se kwen cje
praw ne – do da je.

Gdy do cho dzi do tra ge dii, 
to oni są roz li cza ni

Dys po zy tor me dycz ny to je den
z naj bar dziej na ra żo nych na od -
po wie dzial ność kar ną i cy wil ną
za wód, któ rą moż na po nieść
za od mo wę wy sła nia ze spo łu ra -
tow nic twa me dycz ne go czy
za za dys po no wa nie nie od po -
wied nie go ze spo łu ra tow nic twa
me dycz ne go. To pra ca dla lu dzi
o sta lo wych ner wach. Co chwi lę
ma ją śmierć przed ocza mi. Al bo
ży cie. Ni gdy nie wia do mo, czy ka -
ret ka, któ rą wy sła li, zdą ży, czy bę -
dzie już za póź no. – Za wsze, gdy
w jed nym cza sie mam wszyst kie
trzy ka ret ki za ję te, bar dzo się de -
ner wu ję – opo wia da dys po zy tor.
– Dys po zy tor wy śle ka ret kę
do oso by, któ ra wy mu sza to, po -
da jąc ob ja wy su ge ru ją ce za gro -
że nie ży cia, a do cho dzi do wy -
pad ku. Ka ret ka jest nie do stęp -
na i pa da py ta nie, w ja ki spo sób
je stem w sta nie udzie lić po mo cy
oso bie po szko do wa nej? – mó wi
Grze gorz Bar czak. 

To dys po zy tor mu si pra wi dło -
wo ze brać wy wiad – do py tać

o ob ja wy cho ro bo we, jak i miej -
sca zda rze nia. I to na nim cią ży
obo wią zek od mo wy wy sła nia ze -
spo łu wraz z in for ma cją o dal -
szym po stę po wa niu, o ile
na pod sta wie ze bra ne go wy wia -
du uzna, że wy sła nie ka ret ki jest
zbęd ne. – Już trzy ra zy by łem
wzy wa ny przez po li cję w ce lu
zwe ry fi ko wa nia słusz no ści po -
dej mo wa nych przez mnie de cy -
zji w pra cy dys po zy to ra po go to -
wia. Do tej po ry nie do pa trzo no
się nie pra wi dło wo ści w mo jej
pra cy, jed nak że ta ka wi zy ta wią -
że się z du żym stre sem – stwier -
dza.   

Nie ste ty w po go to wiu trze ba
też od bie rać te le fo ny od lu dzi,
któ rzy nie chcą po mo cy me -
dycz nej. By wa ją dni, że na -
wet 50-100 ra zy na do bę nę ka
dys po zy to rów w Go sty niu pe -
wien psy chicz nie cho ry męż czy -
zna. – Usły szał wy rok i nic, na -
dal wy dzwa nia. Ostat nio mię -
dzy go dzi ną 23: 00
a 5: 00. I nic z tym nie moż -
na zro bić – opi su je Grze gorz
Bar czak. Zda rza ją się też głu -
che te le fo ny. Sły chać kro ki,
szum uli cy, nikt się nie od zy wa.
– Czę sto też ktoś wło ży te le fon
do kie sze ni, nie za blo ku je kla -
wia tu ry, a trzy dzie wiąt ki sa me
się wy bie ra ją. Wi dać, ja ki to
nu mer, więc kie dy sy tu acja się
po wta rza, od dzwa nia my z proś -
bą o za blo ko wa nie kla wia tu ry
– mó wi dys po zy tor. – Na sza
pra ca jest bar dzo stre su ją ca
i od po wie dzial na, gdyż de cy zje
po dej mo wa ne przez dys po zy to -
ra me dycz ne go mo gą za wa żyć
na czy imś zdro wiu, a na wet ży -
ciu. Dys po zy tor mu si być ko mu -
ni ka tyw ny i chęt ny do po mo cy
dru gie mu czło wie ko wi, ale
przede wszyst kim mu si mieć
spo ro spo ko ju we wnętrz ne go
– pod su mo wu je kie row nik go -
styń skiej sta cji po go to wia.
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Śmierć na co dzień
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Nie co dzien ną ak cję ra tun -
ko wą prze pro wa dzi li stra -
ża cy w jed nej z miej sco wo -
ści gmi ny Po niec. Dwóch
mło dych lu dzi utknę ło
na wy spie po środ ku sta wu.
Aby ich „zho lo wać”, trze ba
by ło spro wa dzić łód kę. Ca -
ła ak cja za koń czy ła się po -
myśl nie, ni ko mu nic się
sta ło. 

Spe cjal nej łód ki uży li go -
styń scy stra ża cy, aby uwol nić
dwóch stu den tów, któ rzy

utknę li na wy spie po środ ku
sta wu w miej sco wo ści Czar ko -
wo, gmi na Po niec. Chcie li
zwie dzić ru iny, któ re się tam
znaj du ją. Gdy do pły nę li
do brze gu, z pon to nu uszło po -
wie trze. Oka za ło się, że nie
ma ją jak wró cić, dla te go we -
zwa li po moc. – W trak cie prze -
pły wa nia przez ten akwen
wod ny uległ uszko dze niu pon -
ton i oso by te zo sta ły uwię zio -
ne na wy sep ce  – mó wi asp.
Ka sprzyk z PSP Go styń. 

Po do tar ciu na miej sce
stra ża cy zwo do wa li łód kę,
a po szko do wa ni ca li i zdro wi
zo sta li prze trans por to wa ni

na sta ły ląd. – Stra ża cy
po przy by ciu na miej sce zda -
rze nia za bez pie czy li te ren
pro wa dzo nych dzia łań, po -
nad to przy po mo cy łód ki
bez piecz nie prze trans por to -
wa li te oso by na brzeg. Prze -
szu ka no tak że ru iny na wy -
spie w ce lu spraw dze nia, czy
nie znaj du ją się tam in ne
oso by i na tym dzia ła nia za -
koń czo no – do da je do wód ca
ak cji. W trwa ją cej kil ka na -
ście mi nut ak cji wzię ły
udział aż czte ry za stę py stra -
ży po żar nej. 

(MIS)
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Wy cho wy wa nie dziec ka
w Pol sce przez sa mot ne mat -
ki jest dla nich du żym wy zwa -
niem, ale nie czy ni ich nie -
szczę śli wy mi – wy ni ka z ba -
dań prze pro wa dzo nych przez
pol skie ba dacz ki, pra cu ją ce
w Pol sce, Szwe cji i Au strii. 

„Po mi mo trud no ści i pro ble -
mów, któ re po ja wia ją się, a mo że
dzię ki nim, dzie ci sta ją się dla sa -
mot nych ma tek cał ko wi tym cen -
trum ich świa ta. Do dat ko wo po -
tom stwo da je czę sto ko bie tom si -
łę do po dej mo wa nia de cy zji, któ -
rych nie by ły w sta nie pod jąć
przed cią żą” – stwier dza dr Mo ni -
ka My nar ska z In sty tu tu Psy cho -
lo gii Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste -
fa na Wy szyń skie go w War sza wie,
jed na z au to rek ba dań.

Z po głę bio nych wy wia dów
na re pre zen ta tyw nej gru pie sa -

mot nych ma tek w Pol sce wy ni ka,
że wie le z nich dzię ki ko niecz no -
ści za pew nie nia dziec ku do bro by -
tu po rzu ci ło nie szczę śli we lub pa -
to lo gicz ne związ ki. Po nad to ta kie
ko bie ty sta ją się bar dziej ostroż -
ne i wy ma ga ją ce w przy pad ku
po zna nia no we go part ne ra.

We dług współ au tor ki ba dań
dr An ny Ba ra now skiej -Ra taj
z Uni wer sy te tu w Umea (Szwe -
cja) i Szko ły Głó wej Han dl wej
(SGH) w War sza wie moż na dojść
do wnio sku, że po zy tyw ne
aspek ty sa mot ne go ma cie rzyń -
stwa w Pol sce prze wa ża ją
nad ne ga tyw ny mi.

„Nie zna leź li śmy do wo dów
na po par cie te zy, że ży cie ko bie -
ty by ło by lep sze, gdy by zde cy do -
wa ła się ona nie mieć dziec ka
i nie wy cho wy wać go na wła sną
rę kę” – pod kre śla dr An na Ma ty -
siak z Wit t gen ste in Cen tre
w Wied niu i SGH.

Wy ni ki ba dań zo sta ły opu bli ko -
wa ne w cza so pi śmie na uko wym
„Jo ur nal of Hap pi ness Stu dies”.

Pro jekt ba daw czy zo stał sfi -
nan so wa ny przez pol skie Na ro -
do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju
w ra mach pro gra mu Li der.
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W 2015 ro ku po win no ru szyć
pierw sze pi lo ta żo we wy do by -
cie za to pio nej po II woj nie
świa to wej w Bał ty ku bro ni
che micz nej i bio lo gicz nej
– oce nił Głów ny In spek tor
Ochro ny Śro do wi ska An drzej
Ja gu sie wicz. W tym mo rzu
za to pio no po nad 50 tys. ton
ta kie go ar se na łu. 

Ja gu sie wicz po in for mo wał
pod czas po nie dział ko we go brie -
fin gu, że za koń czył się współ fi -
nan so wa ny z UE pro gram in wen -
ta ry za cji za to pio nej bro ni bio lo -

gicz nej i che micz nej na dnie Mo -
rza Bał tyc kie go. Pro gram o na -
zwie CHEM SEA pro wa dził In sty -
tut Oce ano gra fii PAN.

„Pro jekt ten po ka zu je, gdzie
jest za gro że nie, i mó wi wy raź nie,
że za gro że nie jest i po win no być
usu nię te” – za zna czył In spek tor.
Do dał, że do roz po czę cia pi lo ta -
żo we go wy do by cia na ob sza rze
pol skich wód te ry to rial nych i pol -
skiej stre fy eko no micz nej stro -
na pol ska bę dzie na ma wia ła
pań stwa człon kow skie pod czas
po sie dze nia Ko mi sji Ochro ny
Śro do wi ska Mor skie go Bał ty ku
(HEL COM).

Sza cu je się, że po II woj nie
świa to wej za to pio no ok. 300
tys. ton po nie miec kiej bro ni
che micz nej. Głów ny mi akwe -
na mi, na któ rych po wsta ły ta -
kie „skła do wi ska”, są mo rza
Pół noc ne i Bał tyc kie. W Bał ty -
ku za to pio no po nad 50 tys.
ton. bro ni che micz nej – naj -
wię cej na wschód od Born hol -
mu i na Głę bi Go tlandz kiej.
W pol skim pa sie wód część
che micz ne go ar se na łu le ży
m.in. na głę bi nie nie da le ko Za -
to ki Gdań skiej.

In spek tor po wie dział, że po in -
wen ta ry za cji broń spo czy wa ją cą
na dnie mo rza trze ba zba dać
i przy go to wać fi nan so wa nie wy -
do by cia. Za strzegł jed nak, że wy -
do by cie ar se na łu jest dość ry zy -
ko wa ne i trze ba do te go po dejść
bar dzo ostroż nie.

We dług sza cun ków Woj sko -
wej Aka de mii Tech nicz nej
w War sza wie, za to pio ne po jem -
ni ki mo gą być szczel ne nie dłu -
żej niż przez 150 lat, choć już
obec nie cza sa mi do cho dzi
do drob nych wy cie ków. Na dnie

Bał ty ku le ży m.in. ipe ryt, czy li
gaz musz tar do wy, za wie ra ją ce
ta bun ga zy po ra ża ją ce układ
ner wo wy, ga zy łza wią ce oraz ga -
zy pa rzą ce, np. fos gen.

In spek tor do dał, że pod ko -
niec ma ja w Ka na dzie pod czas
mię dzy na ro do wej kon fe ren cji
nt. za to pio nej bro ni che micz nej
i bio lo gicz nej ma zo stać po wo ła -
ny ze spół, któ ry miał by re ko -
men do wać uży cie od po wied niej
tech no lo gii wy do by cia bro ni
z da ne go akwe nu.

Ja gu sie wicz po wie dział pod -
czas kon fe ren cji, że na po pra wę
bez pie czeń stwa eko lo gicz ne go
wy da no w ostat nich la tach
w Pol sce mi liar dy zło tych, w tym
po nad 100 mln zł na sprzęt
i szko le nia dla Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej. Dzię ki tym pie nią -
dzom po wsta ło 40 spe cja li stycz -
nych grup ra tow nic twa che micz -
ne go, za ku pio no sprzęt po mia -
ro wy czy spe cja li stycz ne sa mo -
cho dy. 

(PAP) 
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Uwię zie ni na wy spie
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Naukowcy:
samotne matki
w Polsce nie są
nieszczęśliwe

FOT. FRE EIMA GES. COM / ALI CIA HYL TON

W 2015 r. próbne wydobycie zatopionej
broni chemicznej z Bałtyku
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Wi tam,
Mam py ta nie i mam na dzie ję,

że Pań stwo mi ja koś po mo gą...
W 2011 ro ku mój chło pak do stał
zwrot z ubez pie cze nia, tzw. zorg -
to eslag – pra wie 1200 eu ro. Ja -
kiś czas te mu przy szło pi smo, że
mu si to zwró cić. Te raz mo je py ta -
nie brzmi: jak na pi sać ja kieś pi -
smo o roz ło że nie te go dłu gu
na ra ty, bo nie je ste śmy w sta nie
te go za pła cić na raz, po nie waż
tyl ko mój chło pak pra cu je i za ra -
bia je dy nie 1300 zł mie sięcz nie
i ma my jesz cze ma łe dziec ko...
Mam na dzie ję, że Pań stwo mi ja -
koś po mo gą.

Z gó ry dzię ku ję.

(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 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 Pań stwa ser decz nie,
Mam py ta nie: by łam w biu rze

po dat ko wym i roz li cza łam się
w tam tym ro ku w sierp niu 2013
za 2012 rok i do tej po ry nie do -
sta łam zwro tu po dat ku za 2012
rok. Pa ni z Ba la stin gu oznaj mi ła,
ze 2 ra zy do sta łam z Ho lan dii
pa pie ry o po twier dze nie kon ta
(o czym ja nie wiem, bo w ogó le
nie przy szło do mnie nic),
po czym wy sła ła mi kwe stio na -
riusz,   któ ry wy dru ko wa łam
i ode sła łam z nu me rem kon ta
do Ho lan dii do Ba la stin gu, cze -
ka łam   dwa mie sią ce i na dal
zwro tu nie mam. Czy to, że po da -
łam nie mój nu mer kon ta, tyl ko
ma my mo je go fa ce ta ma ja kieś
zna cze nie? Czy mam ko lej ny raz
wy sy łać nu mer kon ta, ale już
mój? Nie wiem co ro bić... 

Bar dzo pro szę o po moc za co
z gó ry dzię ku je.

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 li we jest, że Urząd w Pa -
ni przy pad ku za blo ko wał wy -
pła tę, po nie waż zgod nie z no -
wo wpro wa dzo ny mi zmia na mi
zwro ty po dat ku mo gą zo stać
prze la ne na kon ta osób bę dą -
cych be ne fi cjen ta mi zwro tów.
Naj le piej by by ło, gdy by Pa ni
po now nie za dzwo ni ła do Urzę -
du i do wie dzia ła się co jest
przy czy ną bra ku wy pła ty
– Urzęd nik z pew no ścią Pa ni
wy ja śni co jest przy czy ną tej
sy tu acji.

Wi tam,
Mam py ta nie. Otóż mo ja

agen cja pra cy wpro wa dzi ła
od te go ro ku obo wiąz ko we wy ku -
pie nie odzie ży ro bo czej   (5 ko -
szu lek i dwa swe ter ki) za kwo -
tę 40 eu ro. Wcze śniej by ła to
kwo ta 1,50 eu ro za ty dzień
i odzież trze ba by ło zwró cić
przed wy jaz dem, np. na urlop
lub po za koń cze niu pra cy.
Przy kła do wo: pra cu ję u nich
przez 10 mie się cy, to od trą cą
mi su mę 60 eu ro. Od te go ty -
go dnia na stą pi ła zmia na,
gdyż pra cow ni cy się bun tu ją
i bio rą su mę 40 eu ro jed no ra -
zo wo, a odzie ży nie trze ba
zwra cać. Wpro wa dzi li rów nież
obo wiąz ko we no sze nie tych
ciu chów w pra cy. Ja pra cu ję
na szklar ni i odzież ta jest nie -
od po wied nia, gdyż nie prze -
pusz cza po wie trza. I oto mo je
py ta nie: czy agen cja pra cy ro -
bi to wszyst ko zgod nie z pra -
wem? Czy ma pra wo od trą cić
z wy pła ty pra cow ni ka tak du -
żą su mę bez zgo dy i na ka zać
no sze nie tych ko szu lek i swe -
trów?

Po zdra wiam.

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

Od po wiedź:

Wszyst ko za le ży od umo wy
o pra cę ja ką Pa ni pod pi sa ła. To
do niej mu si Pa ni się gnąć. Moż li -
we jest, że w umo wie zna la zły
się ta kie za pi sy.

Wi tam,
Mam py ta nie: otrzy ma -

łem dwa ty go dnie te mu
dwa iden tycz ne li sty z ho -
len der skie go Urzę du Skar -
bo we go. Znaj du je się tam
mój ho len der ski nu mer
kon ta i wy ni ka z tych pism,
że wszyst kie zwro ty bę dą
wy sy ła ne na to kon to, a je -
śli coś się zmie ni ło, to mam
z ich stro ny in ter ne to wej
po brać wnio sek o zmia nę
kon ta. Co mam ro bić je śli
w tym do ku men cie co mi
przy sła li jest fak tycz nie mój
nu mer kon ta i kie dy mo gę
spo dzie wać się zwro tu.

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 Pan opi sał otrzy -
mał Pan in for ma cje z Urzę -
du, że otrzy ma li in for ma cje
o Pa na kon cie do wy pła ty
zwro tu po dat ku. Z tym do ku -
men tem nie na le ży nic ro bić.
Od no śnie Pa na py ta nia do ty -
czą ce go zwro tu z po dat ku,
je śli do ko nał Pan te go
przed 31.03.2014 ro ku, to
zwro tu na le ży się spo dzie -
wać do koń ca lip ca ro -
ku 2014.

Wi tam,
Prze czy ta łem Wasz ar ty kuł

i mam py ta nie od no śnie do -

dat ku. Wy sła łem pa pie ry
do Ho lan dii 9 ty go dni te mu
i na dal nie otrzy ma łem de cy -
zji. Dla cze go to ty le trwa,
sko ro urząd ma na to czas
do 8 ty go dni. Pro szę o od po -
wiedź. Dzię ku ję.

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 daw no te mu Urząd
zmie nił pro ce du ry od no śnie
wy sta wia nia de cy zji – jej wy -
da nie na wet mo że trwać te -
raz do 12 ty go dni od mo men -
tu otrzy ma nia wnio sku. Do -
tych czas by ło to 8 ty go dni.

Wi tam,
Mam do Pań stwa py ta nie.

Do jeż dża łam do pra cy 38 ki -
lo me trów dzien nie i fir ma
nie zwró ci ła mi kosz tów do -
jaz du do pra cy bo ko or dy na -
tor się nie zgo dził. Nie któ rzy
do sta ją zwrot, a ja nie. Dru -
ga spra wa do ty czy od cią ga -
nia pie nię dzy z tych co ja za -
ro bi łam, z każ de go ty go dnia,
któ ry prze pra co wa łam po 8e
ty go dnio wo na ich spra wy.
Nie wiem czy to jest uczci -
we, czy mo gę ja koś od zy -
skać pie nią dze któ re mi się
na le żą i któ re cięż ko za ro bi -
łam. Pro szę o od po wiedź.
Z gó ry dzię ku ję. 

Z po wa ża niem

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

Od po wiedź :

Mu si Pa ni spraw dzić, co
ma Pa ni za pi sa ne w umo wie
o pra cę – na ja kie po trą ce nia
się Pa ni zgo dzi ła pod pi su jąc

owy do ku ment. Tam po win no
być za war te, za co mo gą Pa -
ni po trą cać pie nią dze i za co
zwra cać – jak w przy pad ku
pa li wa za do jazd. 

Wi tam,
Mam do Pań stwa py ta nie

w związ ku z ko re spon den cją
do Ho lan dii. Do sta łam z Ho -
lan dii Ac cept gi ro do za pła ce -
nia. Czy ja mo gę wy słać to
z Pol ski li stem po le co nym?

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 :

Czek Eu ro -ac cept gi ro to
czek do za pła ty z Urzę du.
Na nim wid nie je kwo ta, ja ką
jest Pa ni dłuż na do Urzę du.
Pro szę w tym ce lu udać się
do Ho len der skie go Ban ku
i czek za pła cić lub po pro stu
zro bić prze lew zgod nie z po -
da ny mi na cze ku da ny mi
ban ko wy mi. 

Dzień do bry,
Wła śnie prze czy ta łam bar -

dzo przy dat ny ar ty kuł do ty -
czą cy roz li cze nia po dat ku
przez oso by pra cu ją ce w Bel -
gii, pod któ rym jest po da ny
ad res e -ma il. Chcia łam sko -
rzy stać z pro po no wa nej po -
mo cy. 21.07.2011 r. wraz
z na rze czo nym roz po czę li śmy
pra cę u bel gij skie go pra co -
daw cy na far mie. Po cząt ko wo
otrzy my wa li śmy co ty go dnio -
wy prze lew na na sze kon to,
póź niej na na szą proś bę ta
fir ma wy sy ła ła nam jed no ra -
zo wo prze lew za ca ły prze -
pra co wa ny mie siąc. Nie by li -
śmy za mel do wa ni na te ry to -
rium Bel gii. Pit za 2011 rok
roz li czy li śmy w Pol sce, z uwa -
gi na na sze wcze śniej sze za -
trud nie nie u pol skie go przed -
się bior cy. Od 2012 ro ku nie
pra co wa li śmy na te re nie RP
i nie roz li cza li śmy się z pra cy
w Bel gi. Nie pra cu je my w Bel -
gi już od 28.11.2013 ro ku.
Co ro ku w okre sie od Świąt
Bo żo na ro dze nio wych do koń -
ca lu te go prze by wa li śmy
w Pol sce. Od 21.07.2011 ro -
ku do 22.12.2011 ro ku mie -
li śmy z na rze czo nym ty le sa -
mo prze pra co wa nych go dzin.
Od mar ca 2012 ro ku
do grud nia 2012 ro ku ja mia -
łam mniej go dzin, po nie waż
by łam w za awan so wa nej cią -
ży. Od mar ca 2013 ro ku
do 28.11.2013 ro ku na rze -
czo ny prze pra co wał ca ły ten
okres, ja na to miast kil ka mie -
się cy. Pro szę na pi sać, czy nie

ma jąc za mel do wa nia na te ry -
to rium Bel gii mo że my się roz -
li czyć w tym pań stwie? 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 :

Nie po sia da jąc mel dun ku
w Bel gii je ste ście Pań stwo
tak że zo bo wią za ni do roz li -
cze nia się w tym pań stwie.
Co wię cej, ma cie Pań stwo
w obo wiąz ku tak że zło żyć
ze zna nie po dat ko we w Pol -
sce do ty czą ce do cho dów
bel gij skich.

Wi tam ser decz nie,
Pi szę do Pań stwa od no -

śnie do dat ku do ubez pie -
cze nia w Ho lan dii. A mia no -
wi cie w tam tym ro ku otrzy -
my wa łem do da tek do ubez -
pie cze nia co mie siąc. Bę -
dąc w Pol sce za mkną łem
kon to wa lu to we na któ re
wpły wał do da tek. Mo ja fir -
ma po śred ni cza, w któ rej
pra cu je, zmie ni ła to w do -
ku men tach do ty czą cych
otrzy my wa nia do dat ku co
mie siąc, któ re pod pi su ję
przy umo wie o pra ce.
Po czym do sta ję w Pol sce
pi smo, w któ rym jest na pi -
sa ne, że mam wy słać kse ro
do wo du oso bi ste go oraz
po twier dze nie, że to mo je
kon to (ja kiś do ku ment -kse -
ro). Za ła twiam spra wę
u Po la ka, któ ry tym się zaj -
mu je, ko piu ję mu po za lo -
go wa niu na swo je kon to
dro ga in ter ne to wą ob raz
swo je go kon ta i dru ku ję to,
za łą cza do te go kse ro mo -
je go do wo du oso bi ste -
go. I na dal nic nie otrzy mu -
ję. Co mam zro bić te raz,
czy mo gę mieć po dej rze nie,
że mój do da tek wpły wa
na in ne kon to??? W li ście,
któ ry otrzy ma łem z Be la -
stin gu jest ko per ta zwrot -
na. Bę dę miał nie dłu go do -
ku ment z ban ku, że to mo je
kon to z nu me rem swift, itd.
Czy wy słać to jesz cze
raz??? Pro szę o po moc
z po wa ża niem

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 :

Opra co wa nie ta kie go dru -
ku przez Urząd trwa za zwy -
czaj od 8 do 12 ty go dni, tak
więc nic dziw ne go, że wciąż
wpłat nie ma.
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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

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 Pra cow nik do dy rek to ra: 
– Je stem zmu szo ny pro sić pa -

na o pod wyż kę, po nie waż in te re -
su ją się mną trzy fir my. 

– A mo gę wie dzieć ja kie?
– py ta dy rek tor. 

– Elek trow nia, ga zow nia i wo -
do cią gi.

l – Ta tu siu, czy zda jesz so -
bie spra wę, że ma ma jest lep -
szym kie row cą niż ty?

– Chy ba żar tu jesz?
– Uwierz mi. Sam tłu ma czy -

łeś, że przy za cią gnię tym ha -
mul cu ręcz nym, sa mo chód nie
ru szy z miej sca, a ma ma wczo -
raj prze je cha ła pra wie 15 ki lo -
me trów!

l Roz draż nio ny mąż mó wi
do żo ny:

– Rzu ci łem pa pie ro sy, rzu ci -
łem wód kę, te raz to już chy ba
ko lej na cie bie...

l – Ma mo... kup mi małp kę.
Pro szę!

– A czym Ty ją bę dziesz kar mił
syn ku?

– Kup mi ta ką z Zoo, ich nie
wol no kar mić.

l Sher lock Hol mes wy brał
się z Dr Wat so nem do la su. Bi -
wak or so me thing. W pew nym
mo men cie w no cy Hol mes bu -
dzi Wat so na i py ta:

– Dro gi Wat so nie, czy śpisz?
– Nie..

– A co wi dzisz nad so bą, dro gi
Wat so nie?

– Wi dzę mi lio ny gwiazd dro gi
Sher loc ku.

– I co ci to mó wi, dro gi Wat so -
nie?

– Za le ży jak na to spoj rzeć:
z astro no micz ne go punk tu wi -
dze nia mó wi mi to, że są mi lio -
ny ga lak tyk z mi liar da mi
gwiazd; z astro lo gicz ne go
punk tu wi dze nia wi dzę, ze
wcho dzi my w znak By ka; z me -
te oro lo gicz ne go punk tu wi dze -
nia mó wi mi to, że jest szan sa
na do brą po go dę ju tro; z fu tu ry -
stycz ne go punk tu wi dze nia sa -
dze, ze kie dyś lu dzie bę dą ła tać
do gwiazd.... A cóż To bie to mó -
wi dro gi Sher loc ku?

– Mnie to mó wi, dro gi Wat so -
nie, że ktoś nam ukradł na miot!

l Żo na do mę ża:
– Mam dla cie bie do bre wie -

ści!
– Ja kie?!
– Nie na dar mo opła ci łeś au -

to ca sco.

l Dla cze go chce się pan
roz wieść z mał żon ką?

– Wy so ki są dzie, po zna łem ją,
oświad czy łem się, po tem był
ślub, syn 

nam się uro dził, ochrzci li śmy,
po tem ja koś uro dzi ny by ły mo je,
po tem 

te ścio wa mi zmar ła, po tem
pra cę lep szą do sta łem, po tem
że śmy miesz ka nie so bie ku pi li,
syn do przed szko la po szedł, do -
sta łem awans, pod wyż kę, ku pi -
łem sa mo chód, prze pro wa dzi li -
śmy się zno wu, dziec ko
do pierw szej ko mu nii po szło...

– Wy glą da na wy jąt ko wo uda -
ne po ży cie mał żeń skie, skąd
wnio sek o roz wód?

– Wy so ki są dzie, bo ostat nio
ja koś żad nej oka zji więk szej nie
by ło i mał żon kę żem na trzeź wo
zo ba czył...

l W cza sie roz pra wy roz wo -
do wej sę dzia zwra ca się
do mę ża: 

– A więc za wsze wie czo ra mi,
kie dy wra cał pan do do mu, za -
sta wał pan w sza fie ukry te go ja -
kie goś męż czy znę? 

– Tak jest. 

– I to by ło po wo dem nie po ro -
zu mień? 

– Tak, bo ni gdy nie mia łem
gdzie po wie sić ubra nia.

l Da vid i John każ de go ro -
ku jeź dzi li na po lo wa nie na je -
le nie. Las był tak gę sty, że wy -
na ję li he li kop ter, że by ich tam
za brał. Na ko niec po lo wa nia
przy wo ła li he li kop ter, że by
za brał ich i sześć je le ni, któ re
ustrze li li. Pi lot he li kop te ra
spoj rzał na łup:

– Mo gę wziąć tyl ko po ło wę
wa szej zdo by czy – po wie dział
– Sześć je le ni to bę dzie za du żo
dla te go he li kop te ra. 

– W ze szłym ro ku he li kop ter
za brał sześć je le ni – po wie dział
Da vid – I to był ta ki sam typ he -
li kop te ra, jak pa na, a po go da by -
ła po dob na. 

Pi lot uległ tym ar gu men tom
i wziął na po kład my śli wych
i sześć je le ni. He li kop ter nie
mógł unieść ta kie go ła dun ku,
śli zgał się po czub kach drzew
przez mi lę i roz bił się w koń cu
na zbo czu gó ry. Na szczę ście ni -
ko mu nic się nie sta ło. 

– Wiesz, gdzie je ste śmy?
– spy tał John.

– Tak – po wie dział Da vid – ja -
kieś sto me trów od miej sca,
w któ rym roz bi li śmy się ze szłym
ra zem.

l – Dla cze go na po lo wa niu
strze lał pan do swo je go ko le -
gi? – py ta sę dzia na roz pra -
wie.

– Wzią łem go za sar nę.
– A kie dy spo strzegł pan swo -

ją po mył kę?
– Kie dy sar na od po wie dzia ła

ogniem...

l Spo ty ka się na uli cy
dwóch ko le gów. 

– I co by łeś na po lo wa niu?
– Tak, wła śnie wra cam z la su.
– Ustrze li łeś coś?
– Oczy wi ście!
– To dla cze go tor ba jest pu -

sta?
– Prze cież nie je stem lu do żer -

cą.

l Mąż te le fo nu je z po lo wa -
nia do do mu: 

– Ko cha nie, bę dę za dwie go -

dzi ny w do mu. 
– A jak tam ło wy? 
– Przez mie siąc nie bę dzie my

ku po wać mię sa. 
– A co upo lo wa łeś? Je le nia? 
– Nie. 
– Dzi ka? 
– Prze pi łem ca łą pen sję...

l Prze chwa la się trzech
my śli wych.

Pierw szy z nich:
– Ja to by łem w Afry ce i po lo -

wa łem na lwy!
Dru gi:
– A ja to by łem na Ala sce i po -

lo wa łem na ło sie!
Na to ostat ni:
– Hmm, pa no wie a ja by łem

w Nor we gii...
– A fior dy ty wi dzia łeś?
– Fior dy!? Pa no wie, fior dy to

mi z rę ki ja dły.

l Dwaj my śli wi idą przez
las. W pew nej chwi li je den
z nich osu wa się na zie mię.
Nie od dy cha, oczy za cho dzą
mu mgłą. Dru gi my śli wy wzy -
wa po moc przez te le fon ko -
mór ko wy. 

– Mój przy ja ciel nie ży je! Co
mam ro bić? – wo ła do słu chaw -
ki. Po chwi li sły szy od po wiedź: 

– Pro szę się uspo ko ić. Przede
wszyst kim pro szę się upew nić,
że pań ski przy ja ciel na praw dę
nie ży je. 

Po chwi li roz le ga się strzał. 
– W po rząd ku – wo ła do te le -

fo nu my śli wy. I co da lej?

l Idzie za ją czek la sem i ku -
le je na jed na no gę. Spo ty ka
go dru gi za ją czek i py ta: 

– Co się sta ło? 
– My śli wy. 
– Po strze lił? 
– Nie, na dep nął.

l Ma ma do Ja sia: 
– Dla cze go cho wasz strzel bę

ta ty? 
– Żal mi dziew czy nek. 
– Nie ro zu miem... 
– Sły sza łem, jak ta ta roz ma -

wiał przez te le fon z ko le gą i mó -
wił, że pój dą za po lo wać
na dziew czyn ki...
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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!

UWA GA
„DIA BEŁ TKWI W SZCZE GÓ ŁACH”
na zie mi
i w pie kle
... PE NE TRU JE TE REN
i znie wa la za cie kle

* * *

Upodle nie pod ło ści
jest po za za się giem...
(po za) SKA LĄ WAR TO ŚCI

* * *

Zło dziej
zło dzie ja uczył
że „kra dzio ne nie tu czy”

* * *

NA OPAK
By wa ją STRÓ ŻE
któ rzy po zo ru ją...
naj pierw
rze ko mo stró żu ją
póź niej NA PRAW DĘ
SZA BRU JĄ
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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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