
Każ da oso ba, któ ra pra cu -
je w Ho lan dii, po win na roz -
li czyć się z po dat ku. Za -
zwy czaj więk szość z nas
do ko nu je te go do koń ca
mar ca ro ku na stęp ne go
po ro ku po dat ko wym – tak
więc za rok 2013 zde cy do -
wa nie naj wię cej osób roz li -
czy ło się do 31 mar -
ca 2014 ro ku. I dla tych
osób ma my świet ną in for -
ma cję!

Otóż Urząd Skar bo wy (Be la -
sting dienst) roz po czął już wy da -
wa nie de cy zji po dat ko wych, a co
za tym idzie, pierw sze oso by
otrzy mu ją już zwro ty po dat ków!
Dla przy po mnie nia, zwy cza jo wo
ma na to czas do koń ca czerw -
ca, nie mniej jed nak po ło wa ma -
ja to czas, kie dy za czę ły się one
już po ja wiać. 

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Strona    10
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W NUMERZE

Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych
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Już są pierw sze de cy zje po dat ko we za rok 2013!Jo an na Ry biń ska:
słab sza płeć?

Nuda czasu zajętego

Ciasteczko dla
zdrowia

FOT. FREEIMAGES. COM/ JUSTYNA FURMANCZYK
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Już są pierwsze decyzje
podatkowe za rok 2013!

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Po ni żej, jak co ro ku przy po mi -
na my jak wy glą da de cy zja po -
dat ko wa i co z niej moż na wy czy -
tać. War to się z nią za po znać,
gdyż to na niej wid nie je, ile otrzy -
ma się zwro tu po dat ku, a co
za tym idzie, o ja ką kwo tę zo sta -
nie za si lo ne kon to ban ko we. 

Na co war to zwró cić uwa gę?
Przede wszyst kim na do chód (ve -
rza me lin ko men) znaj du ją cy się
na koń cu de cy zji koń co wej (aan -
slag – fot. 1 i fot. 2 na str. 2) lub
na pierw szej stro nie de cy zji wstęp -
nej (vo or lo pi ge aan slag na str.
– fot. 3 i fot. 4 na str. 4). Po wi nien
on być ta ki sam, jak zsu mo wa ne
kwo ty do cho dów (lo on) z ja arop ga -
af’ów za rok 2013 i ewen tu al nych
do cho dów spo za Ho lan dii. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4FOT. FREEIMAGES. COM/ JORGE VICENTE
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 2

Zwróć my rów nież uwa gę na kwo tę
po bra nych za li czek napo da tek do cho -
do wy (naja arop ga af’ach „in ge ho uden
lo on be la sting”, a na de cy zji po zy cja
„lo on hef fing”) czy zo sta ły do brze wpi -
sa ne. Mo że cie rów nież do wie dzieć się,
czy Wasz do rad ca po dat ko wy wli czył
Wam wszyst kie ulgi spo glą da jąc po ni -
żej ru bry ki „hef fin skor tin gen”. Każ dy
z Was po wi nien mieć wpi sa ne mi ni -
mum dwie ulgi: al ge me ne hef fing -
skor ting (ogól na zniż ka po dat ko wa)
oraz ar be id skor ting (kosz ty pra cy).
A wszyst kich tych, któ rzy chcą zo stać
spe cja li sta mi, za pra sza my do ana li zy
za miesz czo nych fo to gra fii de cy zji wraz
z opi sa mi (str. 2 oraz str. 4).

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA  WWW.ROZLICZSIE.PL

Już są pierwsze decyzje
podatkowe za rok 2013!

FOT. FREEIMAGES. COM/
JORGE VICENTE

Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy

w tym zakresie zapraszamy
do wysyłania e-maili

na adres
redakcja@goniecpolski.nl.

Odpowiedzi udzielimy
na łamach gazety.



l Trans port – ofe ru ję: BUS
Li cen cjo no wa ny prze wóz osób
Pol ska -Ho lan dia -Pol ska. Fir ma
MI LE TRANS świad czy usłu gi
w mię dzy na ro do wych prze wo -
zach osób i to wa rów
od 1997ro ku. Po sia da my
wszyst kie wy ma ga ne upraw -
nie nia. Za ufaj do świad cze niu.
KON TAKT: +48 609822180
(PO WIEDZ NA JA KIEJ STRO NIE
NAS ZNA LA ZŁEŚ/ŁAŚ I ZA PY -
TAJ O ZNIŻ KĘ), gg: 8510110,
www.MI LE TRANS.pl, JEŹ DZI MY
CO DZIEN NIE!!! (je śli nie ma my
miej sca, po sta ra my się je zna -
leźć za Cie bie - za pisz nasz nu -
mer na przy szłość). OB SŁU GI -
WA NE OB SZA RY W POL SCE:
Ślą skie (pod ad res), Opol skie
(pod ad res), Dol no ślą skie
(do usta le nia), Wiel ko pol skie
(Wie ru szów, Kęp no, Sy ców
i oko li ce do usta le nia), Łódz kie
(Wie ru szów, Wie luń, Pa jęcz no,
Ra dom sko i oko li ce do usta le -
nia), Lu bu skie (do usta le nia),
Ma ło pol skie (Kra ków, Oświę -
cim, An dry chów, Kę ty, Wa do wi -
ce, Ol kusz i oko li ce), Świę to -
krzy skie (Ję drze jów, Kiel -
ce)(gru py zor ga ni zo wa ne – do -
wol ne miej sce w Pol sce). OB -
SŁU GI WA NE TE RE NY W NIEM -
CZECH: tyl ko miej sco wo ści
przy tra sie (nie krą ży my pół tra -
sy na zbie ra niu pa sa że rów
po Niem czech). OB SŁU GI WA -
NE TE RE NY W HO LAN DII: ca ła
Ho lan dia. OB SŁU GI WA NE TE -
RE NY W BEL GI: oko li ce od An -
twer pii w stro nę Ho lan dii i Nie -
miec; (nie prze wo zi my osób pi -
ja nych); (cał ko wi ty za kaz pa le -
nia w bu sie - do ty czy rów nież
kie row ców).

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 Trans port – ofe ru ję: Bus:
Ha ga – Rot ter dam – Do rdrecht
– Opo le – Ka to wi ce – Biel sko -
-Bia ła. Prze wóz osób Pol ska
– Niem cy – Ho lan dia. Prze jazd
już od 60 EUR (250 ZŁ). Co -
dzien ne wy jaz dy w obie stro -
ny!!! Fir ma LU XA DA ofe ru je
Pań stwu: li cen cjo no wa ny prze -
wóz osób, jeź dzi my na tra sie
Pol ska – Niem cy – Ho lan dia,
co dzien ne wy jaz dy, od biór
z miej sca za miesz ka nia i do -
wóz pod wska za ny ad res, wy so -
ki kom fort oraz bez pie czeń -
stwo, atrak cyj ne ce ny i licz ne
pro mo cje, bu sy wy po sa żo ne
w kli ma ty za cję oraz 7 mo ni to -
rów LCD!, wy jaz dy z wo je wódz -
twa: Ślą skie go, Opol skie go,
Dol no ślą skie go, Ma ło pol skie -
go, Lu bu skie go. Na sza flo ta
skła da się z no wych bu sów po -
sia da ją cych kli ma ty za cję 3-
stre fo wą oraz do dat ko we
ogrze wa nie na tył. Bu sy LU XA -
DA wy po sa żo ne są w za głów ki
mul ti me dial ne, czy li 7 mo ni to -
rów LCD, po zwa la ją cych oglą -
dać fil my pod czas prze jaz du!!!
Każ dy pa sa żer ma do dys po zy -
cji słu chaw ki, dzię ki cze mu oso -
by oglą da ją ce film nie prze -
szka dza ją pa sa że rom śpią cym
pod czas jaz dy. Koszt prze jaz du
od 60 EUR (250 ZŁ). Kon takt:
www.LU XA DA.pl, Tel.:
+48 888 999 143, e -ma il: lu xa -
da@lu xa da.pl.

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
g r a  t i s ! ! !
Dzwon 0619309931!!!!!!

l Trans port – ofe ru ję: Mię -
dzy na ro do we prze wo zy do Nie -
miec Ho lan dii i Bel gii już od 25
eu ro!! Ofe ru je my Mię dzy na ro -
do wy Li cen cjo no wa ny Prze wóz
osób i pa czek!! Z na mi po je -
dziesz już od 99zł* Zor ga ni zo -
wa ne gru py po wy żej 3 osób
z jed ne go ad re su 10% ta niej.

Zbie ra jąc ko ni czyn ki zy sku -
jesz 10 prze jazd za po ło wę ce -
ny. Niem cy od 250zł, Ho lan dia
od 260zł Bel gia od 280zł. Za -
wie zie my Cię z ad re su pod ad -
res Ob słu gu je my wo je wódz twa:
Po mor skie,, Ku jaw sko po mor -
skie, Lu bu skie, Wiel ko pol skie,
Za chod nio po mor skie. Na sze
au ta wy po sa żo ne są w Kli ma ty -
za cję dwu stre fo wą Te le wi zo -
ry DVD Na wi ga cje GPS Przy -
ciem nia ne szy by Ka pi tań skie
fo te le za pew nia ją ce kom fort
pod czas jaz dy. Po sia da my nie -
zbęd ne li cen cje do prze wo zu
osób i pa czek. W na szej fir mie
pra cu ją tyl ko wy kwa li fi ko wa ni
kie row cy z wie lo let nim do -
świad cze niem Sprawdź Nas!
Za dzwoń + 48 605 356 742
lub od wiedź na szą stro nę in ter -
ne to wą www.ko ni czyn ka -bus.pl

5Nasza Holandia
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Go niec Pol ski. nl: Pa ni Mag -
da le no pierw sze py ta nie – jak
na ro dził się po mysł na ta ki biz -
nes? 

M. K. eza ku py. nl: Od bli sko
ro ku za opa tru je my pol skie skle py
na te re nie Ho lan dii w ca łą ga mę
wy ro bów spo żyw czych. Do świad -
cze nia ja kie zdo by li śmy w trak cie
se tek spo tkań i roz mów z Klien ta -
mi oraz Wła ści cie la mi ma łych
skle pów spra wi ły, że zda li śmy so -
bie spra wę z ja ki mi po trze ba mi
i pro ble ma mi do ty czą cy mi za ku -
pów bo ry ka ją się Po la cy prze by -
wa ją cy w Ho lan dii, i tak od po my -
słu do re ali za cji po wsta ła plat for -
ma za ku po wa eza ku py. nl. 

GP: W ja ki spo sób dzia ła cie
i jak wy glą da wa sza ofer ta? 

M. K. eza ku py. nl: Nie chwa -
ląc się moż na po wie dzieć, że
nasz po mysł na biz nes jest dość
re wo lu cyj ny i dzię ki te mu zna -
czą co ob ni ża kwo tę ja ka trze ba
za pła cić za za ku py przy czym
w żad nym stop niu nie ob ni ża ja -
ko ści usłu gi i to wa ru, któ ry ofe ru -
je my. Naj pro ściej w kil ku sło -
wach wy glą da to tak: Klient ro bi

za ku py na stro nie eza ku py. te -
sco. pl i wy bie ra opcję ‘Za mów
i od bierz” w mar ke cie TE SCO
w Bie la nach Wro cław skich oraz
płat ność przy od bio rze. Na stęp -
nie wy ku pu je na na szej stro nie
eza ku py. isto re. pl do sta wę
i prze sy ła nam po twier dze nie za -
mó wie nia, któ re otrzy mał ma -
ilem z Te sco. Koszt usłu gi uza leż -
nio ny jest od orien ta cyj nej wa gi
za ku pów. Za za ku py klient pła ci
w mo men cie ich do star cze nia
– to my pła ci my za nie, od bie ra -
jąc je z Te sco. Z gó ry trze ba je dy -
nie opła cić do sta wę – i cze kać
na nią w do mu w nie dzie lę
o umó wio nej po rze. 

GP: Gdzie do star cza cie za -
ku py? 

M. K. eza ku py. nl: W tej chwi -
li do star cza my za ku py na te re nie
Ho lan dii. Jed nak je że li zgła sza się
do nas klient z Bel gii, czy Luk -
sem bur ga sta ra my się to lo gi -
stycz nie tak zor ga ni zo wać, że by
nie był za wie dzio ny i rów nież
mógł sko rzy stać z na szej ofer ty.

GP: Pro szę po wie dzieć co
mo że prze ko nać Klien ta do za -

ku pów wła śnie u was, a nie
u wa szej kon ku ren cji – prze -
cież ist nie je już po dob ny sklep
w Ho lan dii, któ ry ra dzi so bie
cał kiem do brze! 

M. K. eza ku py. nl: Cze ka łam
na to py ta nie. Po nie waż ba zu je -
my na ofer cie jed ne go z naj -
więk szych i naj tań szych hi per -
mar ke tów w Pol sce, któ ry ma
naj więk szy asor ty ment i naj lep -
sze ce ny z du żo mniej szą mar żą
niż na sza kon ku ren cja na ryn ku
ho len der skim. Klient na wet
po do li cze niu kosz tów trans por -
tu na dal pła ci znacz nie mniej
niż jak by zro bił ta kie sa me za -
ku py w ty po wym pol skim mar -
ke cie in ter ne to wym dzia ła ją -
cym w Ho lan dii, nie wspo mi na -
jąc już o du żo droż szych tra dy -
cyj nych skle pach. Na na szej
stro nie eza ku py. nl są za miesz -
czo ne ta be le ilu stru ją ce jak du -
żo moż na oszczę dzić ku pu jąc
wła śnie u nas. 

GP: Czy ze wzglę du na dość
no wa tor ski spo sób wa szej
dzia łal no ści Klient mo że mieć
ja kieś oba wy do ty czą ce ca łej
pro ce du ry za ku pów?

M. K. eza ku py. nl: Aby zro bić
za ku py w ty po wym skle pie in ter -
ne to wym ro bi my za ku py i jed no -
cze śnie za ma wia my do sta wę. Na -
to miast w eza ku py. nl pro ces za -
ku pów po dzie lo ny jest na dwa
eta py (na na szej stro nie za miesz -
czo ne są od po wied nie lin ki) – naj -
pierw kli ka my w link eza ku py. te -
sco. pl w ce lu wy bo ru pro duk tów,
a na stęp nie kli ka my w link eza ku -
py. isto re. pl, aby za mó wić i opła -
cić do sta wę. To je dy na nie do god -
ność ja ka nas cze ka, po za tym
drob nym szcze gó łem Klient mo że
ocze ki wać na sa me ko rzy ści.

GP: To ja kie są te ko rzy ści? 

M. K. eza ku py. nl: Na si klien -
ci ma ją do stęp do dzie sią tek ty -
się cy pol skich ar ty ku łów, w pol -
skich skle pach w kraj cha Be ne -
lu xu wy bór jest z re gu ły bar dzo
ogra ni czo ny. Na le ży do te go do -
dać, że na si Klien ci mo gą sko rzy -
stać w każ dym ty go dniu z se tek
pro mo cji or ga ni zo wa nych przez
Te sco. Ko lej nym plu sem jest
gwa ran cja świe żo ści pro duk tów,
któ rą da je my dzię ki na szym no -
wym sa mo cho dom – chłod -
niom. Jed nak zde cy do wa nie naj -

więk szą ko rzy ścią jest ce na, któ -
ra tak jak mó wi łam już wcze śniej
dzię ki in no wa cyj nej for mu le za -
ku pów zo sta ła ogra ni czo -
na do mi ni mum. 

GP: Czy klient pła cąc na Wa -
szej plat for mie za ku po wej mo -
że czuć się bez piecz ny? 

M. K. eza ku py. nl: Dłu go za -
sta na wia li śmy się jak zor ga ni zo -
wać płat no ści, tak aby na si klien -
ci czu li się bez piecz nie. Zde cy do -
wa li śmy się na plat for mę isto re.
pl, po nie waż trans ak cje tam są
chro nio ne przez pro gram ochro ny
ku pu ją cych Gru py Al le gro, a płat -
ność za do sta wę re ali zo wa na jest
za po śred nic twem bez piecz ne go
po łą cze nia – po przez PayU – wio -
dą ce go ope ra to ra płat no ści elek -
tro nicz nych w Pol sce. Dzię ki tym
roz wią za niom za do sta wę klient
mo że za pła cić kar tą kre dy to wą
lub de be to wą, jak rów nież za po -
śred nic twem szyb kie go prze le wu

elek tro nicz ne go. Na to miast
za sa me za ku py za pła ci nam go -
tów ką przy od bio rze. 

W ra zie ja kich kol wiek pro ble -
mów, bądź wąt pli wo ści za wsze
słu ży my po mo cą – klient mo że
sko rzy stać z na szej in fo li nii:
+48 515 379 380 lub skon tak to -
wać się z na mi pi sząc na e -ma il
bok@eza ku py.nl. 

GP: Na za koń cze nie pro szę
o kil ka słów do na szych Czy tel -
ni ków. 

M. K. eza ku py. nl: Bar dzo
dzię ku ję za Pań stwa uwa gę oraz
ser decz nie za pra szam do sko rzy -
sta nia na szej ofer ty na eza ku py.
nl – na praw dę war to! 

GP: Dzię ku je my za roz mo wę
i ży czy my na szym Czy tel ni kom
uda nych „elek tro nicz nych” za -
ku pów na eza ku py. nl.

ŹRÓ DŁO: EZA KU PY. NL

Rozmowa z Magdaleną Kujawą – kierownikiem ds. marketingu ezakupy. nl.

EZA KU PY.NL – ta niej być nie mo że



7Nasza Holandia
Reklama

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. 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.

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.
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.

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.
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.

l Ope ra tor kom baj nu
do zbio ru gro chu. WY MA GA -
NIA: Do świad cze nie w ob słu -
dze kom baj nu ty pu: PMC 979
lub Plo eger 530/538; Mi le wi -
dzia ne do świad cze nie w ob słu -
dze in nych ma szyn rol ni czych;
Do bra zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go; Pre fe ro wa na zna jo -
mość ję zy ka fran cu skie go lub
nie miec kie go; Dys po zy cyj ność
w okre sie czer wiec –wrze sień;
Pra wo jaz dy kat. B. OFE RU JE -
MY: Atrak cyj ną staw kę oraz
moż li wość nad go dzin; Or ga ni -
za cja za kwa te ro wa nia oraz do -
jaz du do miej sca pra cy; Ob słu -
gę ka dro wo – ad mi ni stra cyj ną.
Oso by za in te re so wa ne pro si -
my o wy sła nie CV wraz z klau -
zu la o ochro nie da nych oso bo -
wych na ad res: pra ca@sba eu -
ro.pl z do pi skiem: KOM BAJN.

PRACA

Po lo nus 2014! Wy bie ra my
zna ko mi tych Po la ków!

Jest w gro nie Pań stwa zna jo -
mych ktoś, kto za słu gu je na ta ką
no mi na cję? 

Za pra sza my na: https://www.
youtu be. com/watch? v=yxvi -
8QSXhQ8.

Po raz ko lej ny pra gnie my wy -
róż nić i do ce nić co dzien ny trud
i zma ga nia na szych ro da ków,
ich suk ce sy go spo dar cze, dzia -
łal ność kul tu ral ną i na uko -
wą.  Chce my na gro dzić po zy tyw -
ny wkład Po la ków w ży cie współ -
cze snej Ho lan dii.

Za pra sza my Pań stwa do wzię -
cia udzia łu w tych wy bo rach.
Pierw szym kro kiem jest no mi -
no wa nie kan dy da ta. Pre ten den -

tów do na gro dy Po la ka Ro ku
mo gą zgła szać or ga ni za cje, in -
sty tu cje, sto wa rzy sze nia, związ ki
po lo nij ne oraz oso by pry wat ne.

Wy bo ry od bę dą się  w 5 ka te -
go riach: Biz nes, Kul tu ra, Na uka
i Tech ni ka, Mło dy Po lak Suk ce su
oraz Ho no ro wy Po lo nus.

Zwy cięz ców po zna my pod -
czas uro czy stej ga li, któ ra od bę -
dzie się 15-11-2014 w Stu -
dio 21 Me dia Park w Hi lver sum.

Wię cej in for ma cji na www.po -
lo nus.nl 

e -ma il  pr@po lo nus.nl
tel. 0611734944

ŹRÓ DŁO: 

PRZE SŁA NE PRZEZ PO LO NUS. NL

Trzecia edycja Wyborów Polaka
Roku 2014 w Holandii!
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Miesz ka ją ce mu z wnu kiem
star sze mu męż czyź nie suk -
ce syw nie gi nę ły pie nią dze.
Po dej rze wał jed nak, kto mo -
że je pod bie rać, dla te go
zwle kał z po wia do mie niem
po li cji. W tym sa mym cza sie
je go bez ro bot ny wnuk wy da -
wał spo ro na al ko hol
i spon so ro wa ne spo -
tka nia to wa rzy skie. 

Pro ce der trwał od mar -
ca do ma ja br. W tym cza -
sie z sza fy 87-lat ka suk ce -
syw nie zni ka ły pie nią dze
– w su mie 4,5 tys. zł. Star -
szy męż czy zna od po cząt -
ku po dej rze wał, że zło -
dzie jem mo że być je -
go 39-let ni wnuk, z któ -
rym miesz kał. W koń cu
nie wy trzy mał i za wia do -
mił po li cję. Funk cjo na riu -
sze z Kro bi szyb ko wy ja -
śni li spra wę. – Ten 39-let -
ni męż czy zna przy po mo -
cy do pa so wa ne go klu cza
kil ka ra zy wła mał się
do szaf ki, w któ rej je go
dzia dek trzy mał pie nią -
dze. Po li cjan ci usta li li, że
wnuk trzy krot nie pod bie -
rał go tów kę, w róż nych
kwo tach. Łącz nie uzbie ra -
ło się te go 4,5 tys.
zł  – mó wi Se ba stian

Mysz kie wicz, rzecz nik go styń -
skiej po li cji.

Męż czy zna usły szał już za rzu -
ty kra dzie ży z wła ma niem,
przy znał się do wi ny i zło żył wy -
ja śnie nia. -Jak się oka za ło,
czło wiek ten okra dał dziad ka
tyl ko dla te go, że po trze bo wał
pie nię dzy na al ko hol i spon so -

ro wa ne spo tka nia to wa rzy -
skie  – wy ja śnia rzecz nik KPP
w Go sty niu. – Męż czy zna był
bez ro bot ny, a pra co wał je dy nie
do ryw czo – do da je. Te raz gro zi
mu ka ra po zba wie nia wol no ści
od ro ku do 10 lat. 

(MIS)

ŹRÓ DŁO: GO STYŃ 24 EXTRA

Przy szło... po szło!

FOT. FREEIMAGES.COM / GRZEGORZ PACIEJUK

PiS, Twój Ruch oraz So li dar -
na Pol ska opo wie dzia ły się
za od rzu ce niem w ca ło ści
pro jek tu re gu lu ją ce go ho -
dow lę w la bo ra to riach or ga -
ni zmów mo dy fi ko wa nych ge -
ne tycz nie. Klu by PO, PSL
i SLD chcą dal szych prac
nad usta wą w ko mi sjach. 

Pod se kre tarz sta nu w re sor cie
ochro ny śro do wi ska Ja nusz
Osta piuk prze ko ny wał, że pro po -
no wa ny przez rząd pro jekt no we -
li za cji usta wy o GMO ma je dy nie
zwięk szyć ochro nę zdro wia lu dzi
i śro do wi ska przed szko dli wym
wpły wem or ga ni zmów zmo dy fi -
ko wa nych ge ne tycz nie.

Pod kre ślił, że do ty czy on za -
mknię te go uży cia or ga ni zmów
zmo dy fi ko wa nych ge ne tycz nie
(GMO) oraz ge ne tycz nie mo dy fi -
ko wa nych mi kro or ga ni zmów
(GMM) – na przy kład w ośrod -
kach ba daw czych zaj mu ją cych
się in ży nie rią ge ne tycz ną. Okre -
śla się w nim, ja kie dzia ła nia
mu szą być pod ję te na wy pa dek
ja kieś awa rii, że by za po biec wy -
do sta niu się ich na ze wnątrz, po -
za la bo ra to rium.

„Pro jekt usta wy jest je dy nie
czę ścio wy, a nie kom plek so wy”
– za rzu cał Da riusz Bąk (PiS). Je -

go zda niem rząd ma ły mi kro ka -
mi pró bu je w ten spo sób „za -
śmie cić Pol skę ge ne tycz nie
zmo dy fi ko wa ny mi or ga ni zma -
mi”. Po wo łał się na son da że opi -
nii pu blicz nej, z któ rych wy ni ka,
że 80 proc. Po la ków jest prze -
ciw nych wpro wa dze niu GMO
do na sze go kra ju.

Adam Ry ba ko wicz (TR) przy -
wo łał eks per ty zy, z któ rych wy ni -
ka, że upra wy tra dy cyj ne oraz ro -
ślin zmo dy fi ko wa nych ge ne tycz -
nie nie mo gą współ ist nieć. Po -
dał przy kład kra jów UE ta kich
jak Fran cja, któ ra wpro wa dzi ła
u sie bie za kaz wy ko rzy sta nia
GMO. „Pol ska po win na po stą pić
jak in ne kra je Unii, nie ze zwa la -
jąc na upra wę or ga ni zmów zmo -
dy fi ko wa nych ge ne tycz nie” – do -
dał.

Wi ce mi ni ster Osta piuk za -
pew niał, że pro jekt usta wy
w ża den spo sób nie do ty czy
wpro wa dze nia GMO do śro do -
wi ska, na wet w ce lach do -
świad czal nych. Do dał, że nie
prze wi du je się żad nych zmian
w tej spra wie. „Nie zmie nia się
rów nież sta no wi sko rzą du, któ -
ry opo wia da się za tym, że by
Pol ska by ła kra jem wol nym
od or ga ni zmów zmo dy fi ko wa -
nych ge ne tycz nie” – pod kre ślił
wi ce mi ni ster śro do wi ska.

Do ro ta Nie dzie la (PO) wy ja -
śnia ła, że zmia na usta wy o or -
ga ni zmach ge ne tycz nie zmo -
dy fi ko wa nych od no si się
do wy ro ku Try bu na łu Spra wie -
dli wo ści UE w Luk sem bur gu,
któ ry w grud niu 2013 r. orzekł,
że Pol ska nie do peł ni ła czę ści
zo bo wią zań wy ni ka ją cych
z wpro wa dze nia w ży cie unij nej
dy rek ty wy z 2009 r. do ty czą cej
ogra ni czo ne go sto so wa nia or -
ga ni zmów mo dy fi ko wa nych
ge ne tycz nie.

Ma rek Gos (PSL) po wie dział,
że pro jekt usta wy był kon sul to -
wa ny w licz nych śro do wi skach
spo łecz nych i wpły nę ło wie le
uwag. Naj bar dziej kry tycz nie od -
no si li się do nie go na ukow cy,
któ rzy twier dzi li, że jest on zbyt
re stryk cyj ny, je śli cho dzi o moż li -
wość pro wa dze nia ba dań na -
uko wych.

„Ba da nia nad GMO po win ny
być pro wa dzo ne je dy nie w tych
kra jach i ośrod kach ba daw -
czych, któ re za pew nia ją od po -
wied nie wa run ki do pro wa dze -
nia ta kich eks pe ry men tów”
– po wie dział Jó zef Ro jek (SP).
Je go zda niem wie lu na szych ba -
da czy już do nich wy je cha ło.

Prof. Ro mu ald Aj chler (SLD)
ri po sto wał, że su ge stia wy sy ła -
nia za gra ni cę pol skich na ukow -
ców zaj mu ją cych się in ży nie rią
ge ne tycz ną jest ab sur dal na, „to
po mysł z pie kła ro dem”.

„Chce my po dą żać za świa -
tem, uwa ża my, że w Pol sce po -
win ny być wa run ki do pro wa dze -
nia ba dań na uko wych z za kre sie
in ży nie rii ge ne tycz nej” – po wie -
dział wi ce mi ni ster Osta piuk.

Do ro ta Nie dzie la (PO) zwró ci ła
uwa gę, że wie le kon tro wer sji wo -
kół or ga ni zmów zmo dy fi ko wa -
nych ge ne tycz nie wy ni ka z nie -
po ro zu mień, a stra sze nie GMO
po wo du je je dy nie, że wszel kie
dys ku sje na ten te mat są jesz -
cze trud niej sze. 

(PAP)

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

PiS, TR i SP za odrzuceniem
projektu ustawy o GMO

FOT. FREEIMAGES.COM
/ HUMUSAK2

FOT. FRE EIMA GES. COM / LAU RENT RE NAULT
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Pod czas Mi strzostw Pol ski w Gło -
go wie wy gra ła trzy wal ki i zo sta ła
Mi strzy nią Pol ski, po ko nu jąc
po dro dze dwie ka dro wicz ki
– srebr ne me da list ki Mi strzostw
Eu ro py. Tre nu je w Klu bie Le gion
Gło gów, a jej tre ne rem jest Ma ciej
Do miń czak, któ ry wy wal czył zło ty
me dal pod czas Mi strzostw Pol ski
kick bo xing Low -kick Se nio rów i Ju -
nio rów młod szych i star szych
w Beł cha to wie w mar cu br. 

Jo an na nie ukry wa, że nie mo -
gła się zmo bi li zo wać do pierw -
sze go tre nin gu, ale dzi siaj z du -
mą przy zna je, że pod ję ła słusz -
ną de cy zję.

– Na po cząt ku mo ich wy sił -
ków na tre nin gach nie my śla łam
o ja kich kol wiek suk ce sach. Moi
ro dzi ce mie li wąt pli wo ści czy wy -
trwam. Po po raż ce w lu tym
w for mu le Kick -li ght, gdzie  prze -
gra łam swo ja pierw szą wal kę
na punk ty, mo ja wia ra w od no -
sze nie suk ce sów pod upa dła.

Jed nak cięż ka pra ca i wy si łek
do pro wa dzi ły mnie do suk ce su,
któ ry osią gnę łam pod czas Mi -
strzostw k1 w Gło go wie, gdzie
sto czy łam swo je pierw sze 3 wal -
ki na rin gu i wy wal czy łam pierw -
sze miej sce otrzy mu jąc zło to.
Po dwóch ty go dniach od Mi -
strzostw k1 w Gło go wie po je cha -
łam na ko lej ne za wo dy Ju nio rów
w for mu le Kick -li ght i tam wy -
wal czy łam sre bro. Dzię ku ję tre -
ne ro wi za cen ne ra dy, któ re
w du żym stop niu przy czy nia ją
się do mo ich zwy cięstw. Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia skła dam
dla mo ich ro dzi ców za obec ność
pod czas za wo dów, za wspie ra -
nie i trzy ma nie kciu ków.
Wdzięcz na po zo sta ję wszyst -
kim, któ rzy po ma ga ją mi w przy -
go to wa niach do walk, któ rzy da -
ją mi „wy cisk” pod czas tre nin -
gów. Dzię ku ję rów nież mo je mu
part ne ro wi Pio tro wi, bez któ re go
nie by ło by ca łej spor to wej przy -
go dy. 

Asia to za wod nicz ka z ma -
łym sta żem w kick bo xin gu jed -
nak ma spo ry ta lent do te go
spor tu. Ogrom na pra ca ja ką
wło ży ła w tre nin gi przy nio sła
efekt w po sta ci zło te go me da lu
Mi strzostw Pol ski K -1 oraz po -
wo ła nia do ka dry Na ro do wej.
My ślę, że przy ta kim za an ga żo -
wa niu w tre nin gi ma my szan sę
na ko lej ny me dal z Mi strzostw
Świa ta, a kto wie – mo że bę -
dzie my mie li no wą Mi strzy nę
Świa ta - do da je tre ner Do miń -
czak 

Jo an na ak tu al nie jest w trak -
cie za wo dów Pu char Świa ta Sze -
ged (Wę gry), a już we wrze śniu
ko lej ne za wo dy – Mi strzo stwa
Świa ta k1. Na sza Mi strzy ni pry -
wat nie uczy się w za wo dzie fry -
zje ra, ale li czy my, że po go dzi
czas na uki ze spor tem i do ło ży
wszel kich sta rań, aby od nieść
ko lej ny suk ces.

M. WRÓ BLEW SKA

ŹRÓ DŁO: GŁO GO WIAK EXTRA

Co pa mię ta my z wy bo -
rów 1989? Pew nie każ dy
z nas ma in ne wspo mnie nia.
Więk szość z nas, już wów -
czas do ro słych, pa mię ta
zdję cia kan dy da tów opo zy cji
z Le chem Wa łę są, za chę ca -
ją cy do gło so wa nia, no i cha -
rak te ry stycz ne sło wa Jo an ny
Szczep kow skiej w DTV: „Pro -
szę pań stwa, 4 czerw ca
skoń czył się w Pol sce ko mu -
nizm”. 

Po czerw co wych wy bo rach
w Pol sce po wo ła no pierw szy nie -
ko mu ni stycz ny rząd w blo ku so -
wiec kim. Kil ka mie się cy póź niej
oba lo no mur ber liń ski, na stęp -
nie przy szła ko lej na zry wy wol -

no ścio we in nych na ro dów. Jest
wie le oka zji do świę to wa nia suk -
ce sów i prze mian, któ re w Eu ro -
pie za pro wa dzi ły no wy ład. 

Nasz kraj, w wy ni ku tych
zmian, przy bli żył się do gro -
na naj le piej roz wi nię tych państw
świa ta. Po wstał rząd Ta de usza
Ma zo wiec kie go, pierw szy nie ko -
mu ni stycz ny w tej czę ści Eu ro py,
a Le szek Bal ce ro wicz wi ce pre -
mier i mi ni ster fi nan sów, prze -
pro wa dził ryn ko we re for my go -
spo dar cze.   

Mi nio ne 25 lat, to tak że burz -
li wa hi sto rio gra fia lu stra cji
w Pol sce i kwe stie tzw. „te czek”,
nie jed no krot nie wy ko rzy sty wa -
nych w bie żą cej po li ty ce. Po stu -
la ty spraw dza nia, kto z osób pu -
blicz nych mógł być agen tem UB
i SB, wy su wa ły od prze ło -
mu 1989 r. róż ne, głów nie pra -

wi co we par tie i śro do wi ska.
Opto wa ły one za do kład nym
przyj rze niem się, któ ra z osób
pu blicz nych mo gła „współ pra co -
wać”. Śro do wi ska li be ral ne by ły
te mu prze ciw ne, a wy wo dzą ce
się z par tii ko mu ni stycz nej su ge -
ro wa ły, że naj wię cej agen tów
znaj du je się wśród opo zy cjo ni -
stów z lat PRL. Jak po da ją róż ne
źró dła, znacz na część ar chi wów
zo sta ła znisz czo na przez służ by
z lat 1989-1990. Dziś wy da je
się, że emo cje zwią za ne z „tecz -
ka mi” nie co przy ci chły.

W cza sie te go 25-le cia pro wa -
dze nie szkół prze ka za no sa mo -
rzą dom. W sys te mie edu ka cji
po wsta ły szko ły nie pu blicz ne,
wpro wa dzo no, bu dzą ce do dziś
kon tro wer sje, gim na zja.   Zmie -
nio no tak że sys tem eg za mi nów
na ze wnętrz ne. Roz po czę to rów -
nież pro ces ob ni ża nia wie ku
szkol ne go.

W tym sa mym okre sie prze -
pro wa dzo no w dwóch eta pach
re for my ad mi ni stra cyj ne. Po -
wsta ły sa mo rzą do we gmi ny,
a kil ka lat póź niej utwo rzo no sa -
mo rzą do we po wia ty i wo je wódz -
twa. Pierw sza re for ma nie bu dzi
dziś wąt pli wo ści, na te mat dru -
giej, opi nie w spo łe czeń stwie są
zróż ni co wa ne. 

W pierw szych la tach po trans -
for ma cji ustro jo wej, pod czas
pre zy den tu ry Le cha Wa łę sy,
uda ło się wy pro wa dzić woj ska
ra dziec kie z na sze go te ry to rium.
Wie lu Po la ków uzna je to
za ogrom ny suk ces ów cze snej
po li ty ki.

Rów nież w tym ćwierć wie czu
prze pro wa dza no   wie le in nych

re form. Zmia nom pod da no
m.in. sys tem opie ki zdro wot nej,
sys tem eme ry tal ny, ban ko wy.
Spry wa ty zo wa no wie le ga łę zi
go spo dar ki. Pry wa ty za cja i spo -
sób jej prze pro wa dza nia wy wo -
łu je wśród elit po li tycz nych
i w sa mym spo łe czeń stwie emo -
cje i go rą ce dys ku sje. Po la cy
i w tym wzglę dzie są po dzie le ni.
Jed ni z pry wa ty za cją wią za li na -
dzie je, u in nych bu dzi ły się emo -
cje i oba wy. W więk szo ści ta ki
stan utrzy mu je się na dal.

Mi mo wie lu po li tycz nych za wi -
ro wań, Pol ska zin te gro wa ła się

z Za cho dem, wstą pi li śmy do NA -
TO i do Unii Eu ro pej skiej. Jed nak
dziś, tak jak w wie lu in nych dzie -
dzi nach ży cia, nie bra ku je Po la -
ków na sta wio nych   do tych
struk tur scep tycz nie. Jak po ka -
za ły nie daw ne wy bo ry do PE licz -
ba nie za do wo lo nych ro śnie.

Wie lu na ukow ców, so cjo lo -
gów i po li ty ków stwier dza, że nie
jest moż li we jed no znacz ne okre -
śle nie tych 25 lat, zwłasz cza
w sfe rze spo łecz nej. Na ra sta ją ce
dys pro por cje i nie rów no ści
wśród na szych oby wa te li, bez ro -
bo cie, emi gra cja mło dych Po la -

ków w po szu ki wa niu pra cy, to
obok spo rych ko rzy ści z trans for -
ma cji ustro jo wej, nie wąt pli wie
ogrom ne kosz ty, ja kie po no si -
my.

Kto naj bar dziej zy skał, a kto
stra cił na trans for ma cji i jak hi -
sto ria oce ni na sze pierw sze
ćwierć wie ku wol no ści, uzy ska -
nej po Okrą głym Sto le i ja kie
miej sce w hi sto rii Pol ski i Eu ro py
zaj mie Lech Wa łę sa, le gen dar ny
przy wód ca So li dar no ści, po ka że
przy szłość.    

WIE SŁA WA KUSZ TAL

ŹRÓ DŁO: EXTRA BROD NI CA

Jo an na Ry biń ska: słab sza płeć?

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

Lech Wa łę sa: Czło wiek Wol no ści 25-le cia

FOT. FREEIMAGES. COM / DARIUSZ ROMPA

FOT. FREEIMAGES. COM / CREATIVE DAW
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Nu da – wszy scy ją zna my. By -
wa, że z jej po wo du umie ra my
i ją też usi łu je my za bić, znaj -
du jąc so bie ja kieś za ję cie.
Ale czy mo że my się nu dzić,
gdy ta kie za ję cie już ma my?
Zda niem pre le gen tów pierw -
szej w Pol sce kon fe ren cji nu -
do lo gicz nej – zde cy do wa nie
tak. 

Co to jest nu da?

Jest wie le de fi ni cji nu dy. Po -
tocz nie ko ja rzy się ona z bez -
czyn no ścią, utra tą za in te re so wa -
nia i po czu ciem bez na dziei. Nie -
któ rzy fi lo zo fo wie trak tu ją ją ja -
ko ro dzaj ocze ki wa nia na to, co
ma się wy da rzyć. Psy cho lo go wie
twier dzą, że jest to su biek tyw ny
stan re la tyw nie ni skie go po bu -
dze nia od czu wa ny w mo no ton -
nej sy tu acji, któ ry mo bi li zu je nas
do pod ję cia in nej ak tyw no ści.

Wy da je się ja sne, że nu da wy -
wo łu je w nas pew ną po trze bę
zmia ny. Chce my od niej uciec,
bo jest nie przy jem na, fru stru ją -
ca, po wo du je dys kom fort psy -
chicz ny, a do te go po sia da ne ga -
tyw ny wy dźwięk spo łecz ny. Za -
czy na my więc roz glą dać się
za no wy mi bodź ca mi. Teo re tycz -
nie po win ni śmy zna leźć ich wie -
le w szko le lub na uczel ni. Mło dzi
lu dzie są jed nak in ne go zda nia.

Nu da w szko le

„Kie dy za py ta się uczniów, jak
by ło w szko le lub ja ka jest szko -
ła, więk szość z nich od po wie, że
jest nud na, a po dru giej stro nie
ma my atrak cyj ną ofer tę edu ka -
cyj ną, gry, za ba wy, me to dy ak ty -
wi zu ją ce. Ta kie ma sko wa nie te -
go, jak rze czy wi stość na praw dę

wy glą da” – po wie dzia ła mgr Iga
Ka zi mier czyk z Ko le gium Na -
uczy ciel skie go w War sza wie.

Na pod sta wie wstęp ne go ba -
da nia prze pro wa dzo ne go
na uczniach gim na zjum pre le -
gent ka wy cią gnę ła je den pod -
sta wo wy wnio sek – nu da jest
w szko le zja wi skiem po wszech -
nym, choć nie jed no ma imię.

Ba dacz ka wy róż ni ła kil ka ro -
dza jów nu dy szkol nej, a przede
wszyst kim dzie li nu dę na krót ko -
trwa łą (chwi lo wy stan umy słu)
i dłu go trwa łą (ogól ną po sta wę).
Do ka te go rii nu dy krót ko trwa łej
za li czy ła np. nu dę sy tu acyj ną,
wy wo ła ną uczest nic twem w nie -
zbyt in te re su ją cej lek cji, czy nu -
dę nad mia ru, któ ra jest wy ni -
kiem sto so wa nia zbyt wie lu me -

tod ak ty wi zu ją cych. Z ta ki mi ty -
pa mi nu dy sto sun ko wo ła two so -
bie po ra dzić. Du żo trud niej wy -
grać z nu dą dłu go trwa łą, np. nu -
dą po mię dzy czyn no ścia mi, czy li
ce lo wym włą cza niem się tyl ko
w te dzia ła nia, któ re wy da ją się
atrak cyj ne; nu dą od wle ka nia
zwią za ną z cią głym od kła da -
niem na póź niej w oba wie
przed po raż ką; czy tak ak tu al ną
w dzi siej szych cza sach nu dą
prze sty mu lo wa nia – po trze bą
od bie ra nia co raz sil niej szych
bodź ców w ce lu utrzy ma nia wy -
so kie go stop nia po bu dze nia.

Nu da nie sprzy ja efek tyw nej
na uce – roz pra sza uwa gę,
zwięk sza ry zy ko nie od po wied -
nie go za cho wa nia. Iga Ka zi mier -
czyk opo wie dzia ła o uczu ciach

znie chę ce nia i osa cze nia, ja kie
na co dzień to wa rzy szą gim na -
zja li stom. Mar twi ją, że ucznio -
wie nie czer pią ak tyw nie z bo ga -
tej ofer ty edu ka cyj nej, a w do -
dat ku nie po tra fią na wet w kon -
struk tyw ny spo sób po ra dzić so -
bie z wła sną nu dą. Wy ra zi ła na -
dzie ję, że jej ba da nia uka żą
w peł nym świe tle ob raz znu dzo -
nej, pol skiej szko ły i przy czy nią
się do wpro wa dze nia zmian
na lep sze.

Nu da na uczel ni

Na gmin nie nu dzą się też stu -
den ci Uni wer sy te tu War szaw -
skie go. Jak pod kre ślał mgr Ma -
riusz Fin kielsz te in z In sty tu tu So -
cjo lo gii UW, oko ło po ło wa zba da -
nych przez nie go osób stwier dzi -
ła, że więk szość do tych cza so -
wych za jęć na uczel ni wy wo ły wa -
ła w nich uczu cie nu dy. Sam pre -
le gent wy ja wił, że po mysł na ba -
da nia do pra cy ma gi ster skiej po -
ja wił się w je go gło wie pod czas
nud nych za jęć.

„Nu dząc się, wy my śli łem sce -
na riusz ba da nia ja ko ścio we go,
za czą łem pra co wać nad pro jek -
tem an kie ty in ter ne to wej, sfor -
mu ło wa łem py ta nia i ce le ba -
daw cze. Po pro stu za czą łem się
za sta na wiać, z cze go wy ni ka ta
nu da” – po wie dział.

So cjo log za ob ser wo wał, że
nu da jest chle bem po wsze dnim
dla stu den tów wszyst kich kie -
run ków – za rów no hu ma ni stycz -
nych, jak i spo łecz nych oraz ści -
słych. Mło dzi lu dzie, po mi mo do -
brych chę ci, wy łą cza ją się z za -

jęć i prze kie ro wu ją swo ją uwa gę
na in ne ak tyw no ści – ok. 60
proc. z nich de kla ru je, że w trak -
cie nud nych wy kła dów przy go to -
wu je się do in nych za jęć lub eg -
za mi nów; 55 proc. znaj du je
opar cie w te le fo nie ko mór ko -
wym; 45 proc. po grą ża się w lek -
tu rze książ ki, a 31 proc. har cu je
po in ter ne cie. In ni wo lą po roz -
ma wiać ze zna jo my mi, po grać
w róż ne gry, bądź spo rzą dzić li -

stę za ku pów, czy od pi sać na za -
le głe ma ile.

Ma riusz Fin kielsz te in na zwał
to opty ma li za cją cza su. Przy -
znał, iż nie któ rzy stu den ci już
wcze śniej pla nu ją, co bę dą ro bić
na za ję ciach. Z gó ry za kła da ją,
że bę dzie nud no.

„W gro nach aka de mic kich
jest to do syć draż li wy te mat. Pa -
nu je prze ko na nie, że my nie mu -
si my uży wać sztu czek dy dak -
tycz nych po to, aby za in te re so -
wać na szą pu blicz ność. Ma my
tu taj ta ką ol brzy mią prze strzeń,
któ rą na le ża ło by za bu do wać”
– ko men to wa ła dr hab. Iza be la
Wa gner, wy kła dow ca uni wer sy -
tec ki.

„Nu da jest roz po wszech nio -
na na uni wer sy te cie wbrew te -
mu, co chcie li by śmy są dzić
– że nud no to jest w szko le, ale
póź niej, jak się idzie na stu dia,
to już jest pa sja, in ny po ziom.
Być mo że kie dyś tak by ło, ale
te raz ma my stu dia uma so wio -
ne, a ocze ki wa nia zwią za ne ze
stu dia mi czę sto nie są speł nia -
ne” – pod su mo wał Ma riusz
Fin kielsz te in.

Pierw sza w Pol sce in ter dy scy -
pli nar na kon fe ren cja nu do lo -
gicz na mia ła miej sce na Uni wer -
sy te cie War szaw skim
w dniach 16-17. ma ja. Or ga ni za -
to rzy za pew ni li, że ko lej na od bę -
dzie się za rok.
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Reklama

62 proc. Po la ków w mło dym
i śred nim wie ku de kla ru je, że
re gu lar nie dba o zdro wie,
naj czę ściej po przez co dzien -
ną hi gie nę, ak tyw ność fi zycz -
ną, kon tro lo wa nie wa gi – wy -
ni ka z ba da nia prze pro wa -
dzo ne go przez in sty tut Mil l -
ward Brown. 

Ba da nie prze pro wa dzo no
w kwiet niu na 900-oso bo wej
gru pie osób w wie ku 15-55 lat,
na zle ce nie fir my Bay er. 

Pra wie 70 proc. spo śród prze -
ba da nych Po la ków oce ni ło, że
ich wła sne dzia ła nia i de cy zje
do ty czą ce sty lu ży cia ma ją
wpływ na stan zdro wia. Po zo sta -
li przy pi su ją to ta kim czyn ni kom,
jak pre dys po zy cje ge ne tycz ne
czy śro do wi sko.

Jed no cze śnie ba da nie wy ka -
za ło roz bież no ści mię dzy de kla -
ra cja mi od no śnie dba nia o zdro -
wie a fak tycz ny mi dzia ła nia mi
po dej mo wa ny mi w tym ce lu.
Naj więk sza z nich do ty czy ak -
tyw no ści fi zycz nej – choć wa gę
spor tu pod kre śla 83 proc. ba da -
nych, to upra wia go nie ca łe 65
proc.

Ba da nia pro fi lak tycz ne – ta -
kie jak po mia ry ci śnie nia krwi,
ba da nia ogól ne, prze gląd u sto -
ma to lo ga, ba da nie oku li stycz ne,
po miar glu ko zy we krwi, cy to lo -

gia i in ne ba da nia w kie run ku
wcze snej dia gno sty ki no wo two -
rów – zna la zły się do pie ro na 11.
miej scu wśród dzia łań po dej mo -
wa nych w ra mach dba nia
o zdro wie. Nie pod da je się im bli -
sko 40 proc. re spon den tów. Ba -
da nia w ra mach pro fi lak ty ki no -
wo two rów czę ściej wy ko nu ją ko -
bie ty niż męż czyź ni – od po wied -
nio: 31 proc. i 15 proc. Na to -
miast ba da niom w kie run ku pro -
fi lak ty ki cho rób ukła du ser co wo -
-na czy nio we go czę ściej pod da ją
się pa no wie niż pa nie – od po -

wied nio: 45 proc. i ok. 36 proc.
42 proc. prze ba da nych osób

nie po tra fi jed no znacz nie okre -
ślić sta nu swe go zdro wia. Mniej
niż po ło wa (48 proc.) wie, ja ki
ma po ziom glu ko zy we krwi,
a 40 proc. zna swój po ziom cho -
le ste ro lu. Za to aż 98 proc. re -
spon den tów de kla ru je wie dzę
na te mat swo jej ma sy cia ła. Bli -
sko 83 proc. zna swo ją gru pę
krwi, a na te mat war to ści ci śnie -
nia tęt ni cze go wie dzę ma bli -
sko 80 proc. ba da nych.

Naj mniej szą wie dzę na te ma -

ty zdro wot ne oka zu ją się mieć
mło dzi lu dzie w wie ku 15-29 lat.

Nie mal 30 proc. ba da nych nie
wy klu cza, że zi gno ro wa ło by ob -
ja wy po ten cjal nych cho rób.
Na py ta nie o umie jęt ność in ter -
pre to wa nia wy ni ków pod sta wo -
wych ba dań me dycz nych twier -
dzą co od po wie dzia ło ok. 44
proc. re spon den tów.

Jesz cze rza dziej prze ba da ni
po głę bia ją swą wie dzę na te mat
zdro wia – tyl ko co pią ty śle dzi in -
for ma cje o no wych me to dach
te ra pii czy zdo by czach me dy cy -

ny. Naj częst szym źró dłem in for -
ma cji o zdro wiu jest in ter net
– wska za ło tak 77 proc. re spon -
den tów, le ka rze za ję li dru gie
miej sce – wska za ło ich 63 proc.
ba da nych.

Re spon den ci do strze ga ją wa gę
zdro we go od ży wia nia (za de kla ro -
wa ło to 79 proc. z nich). O die tę
dba ją zwłasz cza ko bie ty i oso by
z gru py wie ko wej 41-55 lat. Mło -
dzi męż czyź ni naj czę ściej de kla ru -
ją spo ży wa nie fa st fo odów.

Wśród proz dro wot nych dzia -
łań wy cho waw czych oso by po -

sia da ją ce dzie ci naj czę ściej de -
kla ru ją dba łość o hi gie nę oraz
o czy stość w do mu – od po wied -
nio 91 i 81 proc. Naj mniej szą
wa gę do ro śli przy wią zu ją do na -
ucza nia dzie ci zdro we go od ży -
wia nia – tyl ko 22 proc. nie ja da
z ro dzi ną w fas fo odach, 33 proc.
nie po zwa la jeść po cie chom
prze ką sek i fa st fo odów, a 50
proc. roz ma wia z ni mi o zdro wej
die cie. 66 proc. de kla ru je, że
dba o to, by dzie ci by ły ak tyw ne
fi zycz nie.

Ogól nie po dej mo wa nie dzia -
łań proz dro wot nych czę ściej de -
kla ru ją ko bie ty niż męż czyź ni
– od po wied nio 67,5 proc. i 56,7
proc. Wśród mo ty wów dba nia
o zdro wie re spon den ci naj czę -
ściej mó wią, że ro bią to, po nie -
waż chcą cie szyć się ży ciem (bli -
sko 42 proc.), nie lu bią cho ro -
wać (ok. 18 proc.), chcą pra co -
wać i za ra biać (bli sko 14 proc.).

Ba da nie pn. „Ba ro metr Bay er”
jest ele men tem pro gra mu po pu -
la ry za cji na uki „Ma king Scien ce
Ma ke Sen se”, pro wa dzo ne go
pod pa tro na tem Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go,
Po li tech ni ki War szaw skiej, War -
szaw skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go oraz por ta lu Cra zy Nau -
ka. pl.
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Na tu ral ne pol skie pro duk ty żyw no -
ścio we, wzbo ga co ne przez po znań -
skich na ukow ców w bio ak tyw ne
skład ni ki, mo gą wkrót ce stać się
za le ca nym przez le ka rzy uzu peł nie -
niem te ra pii czte rech po waż nych
cho rób. 

Bio ak tyw na żyw ność ma po ma gać
w le cze niu oty ło ści, ane mii zwią za nej
z nie swo istym sta nem za pal nym je lit,
nad ci śnie nia oraz cu krzy cy ty pu pierw -
sze go. Do bie ga ją koń ca ba da nia kli nicz -
ne w pro jek cie kie ro wa nym przez prof.
dr. hab. Jó ze fa Kor cza ka, sze fa Ka te dry
Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

„Opra co wa li śmy tech no lo gię pro jek -
to wa nia od pod staw i pro duk cji zu peł -
nie no wej żyw no ści. Kom po nu je my ją
ze skład ni ków, któ re za wie ra ją w so bie
wy jąt ko wo du żą kon cen tra cję bio ak -
tyw nych fi to -związ ków o zbli żo nym dzia -
ła niu – mó wi kie row nik pro jek tu. – Na -
sze pro duk ty ma ją tę ory gi nal ność, że
są usta wio ne na wy bra ne jed nost ki
cho ro bo we. Ma ją wy wo ły wać po dwój ny
efekt u osób, któ re są za gro żo ne ja kąś
jed nost ką cho ro bo wą. Bę dą na przy -
kład ob ni żać po zio mu cho le ste ro lu we
krwi i po pra wiać gli ke mię u cu krzy ków,
a za ra zem chro nić przed wy stą pie niem
oty ło ści czy cu krzy cy.”

Na die to te ra pię pa cjen ci są kie ro wa -
ni przez le ka rzy z ośrod ków kli nicz nych
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu.
To le ka rze wy se lek cjo no wa li gru pę oko -
ło 600 cho rych osób, z udzia łem któ -
rych przez 9 ty go dni po wa dzo ne są ba -
da nia ży wie nio wo -kli nicz ne. Tech no lo -
dzy żyw no ści wy pro du ko wa li po oko -
ło 10 pro duk tów dla każ dej jed nost ki
cho ro bo wej: so ki, ciast ka, chleb, kon -
cen tra ty de se ro we, ki sie le, zu py bły ska -
wicz ne, pasz tet, chleb chrup ki, chleb
zwy kły, ma ka ron i ka sze. Ba da nia ma ją
po twier dzić proz dro wot ne dzia ła nie
tych pro duk tów. Wstęp ne da ne wska zu -
ją, że no wo opra co wa ne pro duk ty
w trak cie ba dań po pra wia ły wskaź ni ki
me dycz ne u osób cho rych.

„Żyw ność pro du ko wa na jest w za -
kła dach prze my sło wych, któ re wy twa -
rza ją wszyst kie pro duk ty zgod nie z na -
szą tech no lo gią. Oczy wi ście to jest
etap po śred ni. Po za koń cze niu ca łe go
cy klu ba dań i cer ty fi ka cji bę dzie my
po szu ki wa li firm, z któ ry mi na wią że -
my ko mer cyj ne kon tak ty w za kre sie
pro duk cji na szych wy ro bów. Przy pusz -
czam, że bez tru du znaj dą się na nie
klien ci” – mó wi prof. Kor czak i do da je,
że uczest ni czą cy w ba da niach cho rzy
i ich zna jo mi za sma ko wa li w no wych
pro duk tach.

Po cząt ki pro jek tu nie by ły jed nak tak
obie cu ją ce. An kie ty prze pro wa dzo ne
na po cząt ku pro jek tu wska za ły na wie le
obaw. Re spon den ci spo dzie wa ją się
przede wszyst kim, że wzbo ga co na żyw -
ność mo że być dro ga.

„Je stem pe wien, że pro du ko wa -
na na więk szą ska lę ta ka dro ga nie bę -
dzie. Obec nie kal ku lu je my kosz ty żyw -
no ści, któ rą pro du ku je my na pod sta wie
na szych ba dań ży wie nio wych. Li czy my
kosz ty pro duk cji, su row ców, wia do mo,
że w prze my śle do cho dzą do te go kosz -
ty pro mo cji i sprze da ży. Dzien na por -
cja 8-10 pro duk tów, któ re wy ko rzy stu je -
my ak tu al nie w ba da niach ży wie nio -
wych kosz tu je od dzie wię ciu do dzie -
więt na stu zło tych za ze staw” – sza cu je
pro fe sor.

Pew ne uprze dze nia bio rą się też
z ogra ni czo nej wie dzy na te mat tech no -
lo gii pro duk cji bio ak tyw nej żyw no ści.
Jak za pew nia prof. Kor czak, nie sto su je
się tu żad nych utrwa la ją cych czy kon -
ser wu ją cych związ ków che micz nych.
Su row ce są na tu ral ne, po cho dzą naj -
czę ściej z ro ślin upra wia nych w Pol sce.
Dro gie urzą dze nia la bo ra to ryj ne za ku -
pio ne na po trze by pro jek tu po zwo li ły
m.in. na ana li zę źró deł ak tyw nych
skład ni ków, izo lo wa nie naj cen niej szych
pod tym wzglę dem frag men tów ro ślin
i od zy ski wa nie czy stych bio ak tyw nych
skład ni ków. Ba da cze oce ni li je
pod wzglę dem che micz nym i sen so -
rycz nym, zwra ca jąc uwa gę na za war -
tość sub stan cji szko dli wych, jak aler ge -

ny, tok sy ny czy me ta le
cięż kie. Na stęp nie po -
wsta ły pro duk ty o atrak -
cyj nym sma ku, za pa chu,
bar wie i kon sy sten cji.
Opra co wa no też me to dę
ochro ny ak tyw nych
skład ni ków, w tym wła -
ści we opa ko wa nie.

No wa żyw ność nie jest
su ple men tem die ty, za -
zwy czaj po le ca nym w po -
sta ci kap suł ki. Jak za zna -
cza pro fe sor, żyw ność
ma tę prze wa gę nad su -
ple men ta mi, że za wie ra
tyl ko nie zbęd ną ilość
związ ków bio ak tyw nych,
trud niej ją przedaw ko -
wać.

„Ma my na dzie ję, że
na sza żyw ność po mo że
ogra ni czyć za cho ro wal -
ność na cho ro by cy wi li za -
cyj ne, któ re są głów ną przy czy ną zgo -
nów, po gar sza ją ja kość ży cia, sta no wią
po waż ne ob cią że nie dla sys te mu ochro -
ny zdro wia i po wo du ją wy mier ne stra ty
spo łecz ne. Ich le cze nie jest trud ne
i kosz tow ne. Tym cza sem licz ne pra ce
na uko we wska zu ją, że za cho ro wal ność
na te cho ro by mo że być ra dy kal nie
zmniej szo na przez do bór od po wied niej
die ty, bo ga tej w bio ak tyw ne skład ni ki”
– tłu ma czy uczo ny.

Wśród na tu ral nych związ ków za war -
tych w no wych pro duk tach jest to
na przy kład eks trakt z mor wy, po krzy -
wy, jar mu żu. Naj czę ściej jest to wod ny
roz twór, któ ry póź niej jest su szo ny
do po sta ci prosz ku. Tech no lo dzy ho du ją
kieł ki soi i wzbo ga ca ją je w że la zo, a na -
stęp nie są one su szo ne i roz drab nia ne.
Ba da niom pod da no róż ne od mian ro -
ślin, wa rzyw i owo ców, któ re są upra -
wia ne w Pol sce. Na ba zie tych ba dań
na ukow cy za pro po no wa li 35 pro duk -
tów, któ re obec nie pod le ga ją ba da niom
ży wie nio wo -kli nicz nym.

Pro du cen ci, któ rzy bę dą chcie li sprze -
da wać no we pro duk ty ja ko proz dro wot -
ne, bę dą mu sie li ubie gać się o za świad -
cze nie zdro wot ne, któ re wy da je Eu ro -
pej ski Urząd ds. Bez pie czeń stwa Żyw -
no ści (EFSA). Praw do po dob nie bę dą też
spe cjal nie ozna ko wa ne. Wszyst ko to
ma po móc w za cho wa niu stan dar dów
okre ślo nych przez na ukow ców.

„Jed nym ze stra te gicz nych punk tów
dla Pol ski jest pro duk cja do brej, zdro -
wej żyw no ści. Nasz pro gram mógł by się
zna czą co przy czy nić do pro mo cji prze -
my słu kra jo we go i te go ob sza ru rol nic -
twa, któ ry pro du ku je do bre su row ce, bo -
ga te w związ ki bio ak tyw ne” – pod su -
mo wu je prof. Kor czak.

W wy ni ku pro jek tu zgło szo no po -
nad 20 wnio sków o przy zna nie pa ten tu.
Tech no lo gia zo sta ła spraw dzo na w ska -
li pół prze my sło wej. Obec nie 9 za kła dów
wy twa rza pro duk ty z róż ny mi do dat ka -
mi, te do świad cze nia mo gą za pro cen tu -
ją w przy szłej współ pra cy. Pro jekt za -
mkną ba da nia stra te gii wpro wa dza nia
na ry nek naja trak cyj niej szych pro duk -
tów. Prze pro wa dzi je Uni wer sy tet Eko -
no micz ny w Po zna niu.

Stwo rze nie no wej bio ak tyw nej żyw -
no ści kosz to wa ło 35 mi lio nów 131 ty -
się cy zło tych. Fi nan so wa nie przy zna ło
Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż -

sze go, roz li cze nia pro wa dzi Na ro do we
Cen trum Ba dań i Roz wo ju. Pro jekt roz -
po czął się w stycz niu 2010 r. i za koń czy
się w po ło wie ro ku 2015. Kon sor cjum
na uko we pod na zwą „Bio ak tyw na Żyw -
ność” wraz z po znań skim Uni wer sy te -
tem Przy rod ni czym two rzą na stę pu ją cy
part ne rzy z Po zna nia: In sty tut Włó kien
Na tu ral nych i Ro ślin Zie lar skich w Po -

zna niu, Uni wer sy tet Eko no micz ny oraz
Uni wer sy tet Me dycz ny im. Ka ro la Mar -
cin kow skie go, a tak że Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w Lu bli nie i Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy we Wro cła wiu. 
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Wi tam,
Przy zna no mi do fi nan so wa nie

do ubez pie cze nia na rok 2014
w wy so ko ści 850 eu ro. Je stem
ubez pie czo na od 28.10.2013
ro ku. Chcia łam za py tać czy zwró -
cą pie nią dze od te go dnia? 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:

W Pa ni przy pad ku pra wo
do do dat ku do ubez pie cze nia
jest od li sto pa da 2013 ro ku.
Z te go, co Pa ni na pi sa ła otrzy -
mu je już Pa ni do fi nan so wa nie
za rok 2014, nie mniej jed nak,
że by uzy skać je tak że za za le głe
dwa mie sią ce ro ku 2013, na le ży
wy słać osob ny wnio sek.

Dzień do bry,
Przez 5 lat pra co wa łam w jed -

nej fir mie, tyl ko prze szłam przez
trzy agen cje, a w tej ostat niej
do sta łam fa zę C. Jed nak już
mnie nie chcą w tej fir mie, po -
nie waż sta wia ją na staw kę wie -
ko wą. Te raz agen cja chce się
mnie po zbyć pod su wa jąc mi
roz wią za nie umo wy za po ro zu -
mie niem stron, przez co mia ła -
bym pro blem z za sił kiem. Te raz
szu ka ją mi pra cy gdzieś in dziej,
ale ja nie ste ty nie mo gę się zgo -
dzić, po nie waż nie mam pra wa
jaz dy ani nie znam ję zy ka. Te raz
mam py ta nie: gdy bym od mó wi -
ła im pra cy to czy mo gą mnie
zwol nić, co mo gło by prze szko -
dzić w za sił ku? Czy gdy by mnie
zwol ni li w ten spo sób, to bym
wca le nie do sta ła za sił ku?

Pro szę o od po wiedz

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

Od po wiedź:

Gdy by Pa ni od mó wi ła pra cy,
to ow szem, mo gło by to mieć
wpływ na Pa ni pra wo do za sił ku
dla bez ro bot nych. Za sa da jest
ta ka, że otrzy ma Pa ni za si łek tyl -
ko w przy pad ku gdy od mó wi ła
Pa ni ofer ty pra cy z waż nej przy -

czy ny, np. nie zdol no ści do wy ko -
ny wa nia ta kie go za wo du, etc. 

Dzień do bry,
Chcia łem do wie dzieć się,

gdzie moż na po brać for mu larz
do zmia ny nu me ru kon ta ho len -
der skie go.

Z gó ry dzię ku ję za od po wiedź

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

Od po wiedź:

Ta ki for mu larz moż na po brać
ze stro ny Be la sting dienst. 

Wi tam,
Za sta na wiam się czy mo gę

się w ogó le zgło sić do Pań stwa
z ta ką spra wą... Mam pew ne
py ta nie, na któ re od po wie dzi
nie ste ty nie znam i dla te go
zwró ci łam się z tym do Pań -
stwa. Otóż cho dzi o to, że pra -
co wa łam w Ho lan dii ja kieś trzy
la ta i wró ci łam już do Pol ski.
Do sta łam w tym ro ku z Be la -
stin gu zbyt du żo pie nię dzy.
Mie siąc te mu do sta łam list
z Be la stin gu (na mój pol ski ad -
res oczy wi ście), że mam im
cześć pie nię dzy zwró cić. Czy
kie dy miesz kam i pra cu ję
w Pol sce, Be la sting mo że ścią -
gnąć ze mnie ten dług? Np.
z mo je go pol skie go wy na gro -
dze nia?

Z gó ry bar dzo dzię ku ję za in -
for ma cje.

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

Od po wiedź:

Oczy wi ście że tak. Po le ca my
jak naj szyb ciej spła cić swój dług,
po nie waż mo gą na ra stać do nie -
go do dat ko wo od set ki. Je śli nie
jest Pa ni w sta nie jed no ra zo wo
go spła cić, to za wsze moż na go
roz ło żyć na ra ty.

Wi tam,
Mam py ta nie: roz li czy łem się

za rok 2011 w tym ro ku na ko -
niec stycz nia, z po cząt kiem lu te -
go wszyst kie pa pie ry zo sta ły wy -
sła ne. Nie   wie dza Pań stwo ile
bę dę cze kał na zwrot? Czy w tym
mie sią cu bę dą wy pła cać? Pro -
szę o in for ma cję. 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:

Pa na roz li cze nie jest tak zwa -
ne po ter mi no we, a ozna cza to,
że Urząd ma na je go opra co wa -
nie na wet do trzech lat. Za zwy -
czaj zwrot po dat ku po ja wia się
jed nak po oko ło pół ro ku. 

Wi tam,
Mam nie la da pro blem i pro -

szę o po moc. Mia no wi cie w paź -
dzier ni ku ze szłe go ro ku mój do -
rad ca fi nan so wy z Ho lan dii wnio -
sko wał (przy mnie dzwo niąc
na in fo li nie Be la sting) o zwrot
ubez pie cze nia zdro wot ne go.
Po tej roz mo wie do sta wa łam
do Pol ski pi sma, naj pierw o po -
twier dze nie kon ta, po tem mu sia -
łam im prze słać wy ciąg z kon ta,

itp. Ogól nie 3 li sty. Po czym na -
sta ła ci sza. Po szłam dru gi raz
do do rad cy, że by za dzwo nił
na Be la sting, dla cze go nie do sta -
łam żad nej de cy zji od no śnie
zwro tu ani nie przy sła li mi żad ne -
go in ne go pi sma. Gdy tam za -
dzwo nił, to Pa ni, któ ra ode bra ła
te le fon po wie dzia ła, że ona
w kom pu te rze nie wi dzi, abym ja
wnio sko wa ła o zwrot ubez pie cze -
nia. Do rad ca jej tłu ma czył, że
jest to nie moż li we, po nie waż do -
sta wa łam pi sma z Be la stin gu,
któ re ode sła łam w ko per tach
zwrot nych. No ale po tym jak ona
po wie dzia ła, że ma tyl ko po twier -
dzo ny mój nu mer kon ta, po pro si -
li śmy po now nie o przy zna nie mi
zwro tu ubez pie cze nia
za rok 2013. By ło to ok 1,5 mie -
sią ca te mu. Jed no cze śnie 26
mar ca wy sła łam do Be la stin gu
dro gą elek tro nicz na przez biu ro
po dat ko we oraz ko re spon den cyj -
nie pi smo o zwrot po dat ku
za rok 2013. Oko ło mie siąc te -
mu otrzy ma łam pi smo za ty tu ło -
wa ne „Be treft Ver wer king opga -
af /wij zu ging re ke nin gnum mer”.
Wiem, że ozna cza ono ty le, ze
ma ją mój nu mer kon ta i na ten
nu mer bę dę otrzy my wać wszel -
kie zwro ty, ale nie ma tam żad nej
kwo ty, nie ma na pi sa ne czy pi -
smo do ty czy zwro tu po dat ku czy
ubez pie cze nia. Nie wiem co da -
lej z tym zwro tem ubez pie cze nia,
mę czę się z ni mi od paź dzier ni ka
ubie głe go ro ku;/ Ma sa kra ja kaś,
pro szę pil nie o po moc. Do dam
tyl ko, że mój ku zyn miał ta ką sa -
mą sy tu ację, że ni by Pa ni w Be la -
sting mu po wie dzia ła, że nie ma
wnio sku o zwrot u nich,
a po chwi li, że jed nak jest i pie -
nią dze do stał. Ro bi li śmy wszyst -
ko ra zem, w tym sa mym dniu
wnio sko wa li śmy, wy sy ła li śmy ra -

zem pi sma, a ja do tej po ry pie -
nię dzy nie mam.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Pa ni sy tu acja fak tycz nie jest
za wi ła, nie mniej jed nak nie bez -
na dziej na. Naj le piej by by ło
na po czą tek za się gnąć in for ma -
cji u źró dła – za dzwo nić do Be la -
sting dienst i wprost od Urzęd ni -
ka uzy skać in for ma cje za rów no
od no śnie do dat ku do ubez pie -
cze nia jak i zwro tu po dat ku. Póź -
niej, gdy już Pa ni uzy ska te in for -
ma cje na le ży po czy nić dal sze
kro ki, nie mniej jed nak nie mo -
że my po wie dzieć ja kie, bo nie
wie my, ja kie Pa ni in for ma cje
otrzy ma od urzęd ni ka.

Wi tam,
Mie siąc te mu stra ci łam pra cę.

Za si łek przy zna no mi na 9 mie -
się cy. W tej chwi li je stem w trak -
cie za ła twia nia trans fe ru. Czy
po upły wie trzech mie się cy (ho -
len der ski za si łek bę dę po bie ra ła
Pol sce), kie dy wró cę do NL, UWV
bę dzie wy pła ca ło mi za si łek
przez ko lej ne 6 mie się cy czy to
świad cze nie już nie bę dzie mi
przy słu gi wa ło?

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:

Po za koń cze niu trans fe ru mu -
si Pa ni po now nie roz po cząć pro -
ce du rę przy zna nia za sił ku na te -
re nie Ho lan dii. War to już to roz -
po cząć na kil ka dni przed koń -
cem trans fe ru. 

Dzień do bry,
Mam pro blem bar dzo zło żo ny,

zwią za ny ze zwro tem ubez pie -
cze nia za rok 2012. Wszyst kie
do ku men ty zo sta ły zło żo ne w ter -
mi nie przez księ go wą, jed nak że
do dnia dzi siej sze go nie do sta -
łam zwro tu zorg to eslag za 2012
rok. Księ go wa twier dzi, że dzwo -
ni ła wie lo krot nie do urzę du skar -
bo we go oraz, ko rzy sta jąc z mo je -
go 'di gid co de', mo ni to ru je sy tu -
ację on -li ne. Ca ła sy tu acja jest
dziw na, dla te go pi szę do Pań -
stwa, ocze ku jąc po ra dy.

Z wy ra za mi sza cun ku

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

Od po wiedź:

Sy tu acja z do dat ka mi
do ubez pie cze nia za rok 2012

jest skom pli ko wa na. Urząd
wciąż nie dla wszyst kich wy dał
od po wied nie de cy zje, w związ ku
z czym wie le osób do tej po ry nie
do sta ło pie nię dzy. Je dy ne co
mo że my po le cić w tej sy tu acji, to
jesz cze odro bi nę cier pli wo ści.

Wi tam,
Spo dzie wa my się dzi dziu sia

w Ho lan dii. Bar dzo pro szę na pi -
sać, ja kie wy mo gi trze ba speł -
niać, by mieć ja kieś pie niąż ki
w Ho lan dii. Obo je pra cu je my,
chcie li by śmy sta rać się o miesz -
ka nie so cjal ne, itd. Pro szę na pi -
sać w skró cie co da lej ro bić, czy
żyć w Ho lan dii czy le piej zje chać,
bo zda nia są po dzie lo ne.

Po zdra wiam 

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

Od po wiedź:

De cy zja, czy Pań stwo po zo sta -
nie cie na te re nie Ho lan dii czy
wró ci cie do Pol ski na le ży
do Pań stwa. W Ho lan dii mo że -
cie Pań stwo sta rać się o za si łek
ma cie rzyń ski (już od 32-go ty go -
dnia Pa ni cią ży), póź niej o za si -
łek na dziec ko. To nie mu szą być
je dy ne świad cze nia ja kie Pań -
stwo mo że cie uzy skać. Ob szer -
ne in for ma cje na ten te mat znaj -
dą Pań stwo w ar ty ku łach do -
stęp nych na stro nie http://go -
niec pol ski.nl/.

Wi tam,
Cią gle cze kam na zwrot do fi -

nan so wa nia ubez pie cze nia
za 2012 rok. Wszyst kie for mal -
no ści zo sta ły do peł nio ne, a pie -
nię dzy na dal nie ma. Nie wiem
już gdzie to mo gę spraw dzić,
gdyż mój do rad ca (księ go wa)
cią gle mnie zby wa. Pro szę o po -
moc. 

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:

Nie ste ty nie wie my czy otrzy -
ma ła już Pa ni de cy zję koń co wą
od no śnie te go do fi nan so wa nia
(De fi ni tie ve Be re ke ning). Je śli
tak, do mie sią ca cza su po win -
na na stą pić wy pła ta pie nię dzy
(chy ba, że Urząd w mię dzy cza -
sie wy śle druk o po twier dze nie
nu me ru kon ta). Je śli nie otrzy -
ma ła Pa ni na to miast ta kiej de -
cy zji, to bez niej wy pła ta nie na -
stą pi. Naj pierw mu si się ona
po ja wić. A na ten mo ment wie -
ści są ta kie, że Urząd wy da je
mak sy mal nie do koń ca ro -
ku 2014.
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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

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 W sa dzie: 
– A więc oskar żo ny przy zna je

się, że w cza sie po lo wa nia po -
strze lił ga jo we go? 

– Tak, przy zna je się. 
– Czy oskar żo ny mo że po dać

ja kieś oko licz no ści ła go dzą ce? 
– Tak, ga jo wy na zy wa się Za -

jąc!

l Żo na py ta mę ża: 
– Kie dy wró cisz z po lo wa nia! 
– Kie dy wró cę, to wró cę! 
– To do brze, ale nie póź niej!

l My śli wy mó wi do ko le gi: 
– Po dob no sprze da łeś swe go

psa my śliw skie go, któ re go tak
bar dzo lu bi łeś? 

– Tak. Ostat nio był nie do wy -
trzy ma nia. Ile kroć opo wia da łem
hi sto rie z mo ich po lo wań, krę cił
prze czą co łbem.

l Syn wo ła do idą ce go
z nim przez ja ski nię oj ca:

– Ta to, ta to, to perz!
– Nie to perz, syn ku!
– Jak nie to perz to co?

l Idą dwa niedź wie dzie po -
lar ne przez pu sty nię. Je den
mó wi do dru gie go:

– Zo bacz, ale tu mu sia ło być
śli sko!

Na to dru gi:
– Cze mu tak uwa żasz?
– No zo bacz, ile tu pia sku na -

sy pa li.

l Wjeż dża ża ba na wóz ku
in wa lidz kim do re stau ra cji
fran cu skiej, sta je na środ ku
sa li, roz glą da się i mó wi z wy -
rzu tem:

– I co, sma ko wa ły?

l Fa cet wy glą da przez okno
a tam śli mak cho dzi so bie
po pa ra pe cie. Więc fa cet go
pstryk nął. Za trzy la ta sły szy
dzwo nek do drzwi, pa trzy
na dzwo nek a tam śli mak
z roz bi tą sko ru pą. I śli mak
mó wi:

– Ej ty, ko leś, a to przed chwi -
lą, to co to by ło?!

l Idzie fa cet chod ni kiem,
pa trzy, a na mu rze wiel ki na -
pis: „Uwa ga! Gwał cą”. 

Sy tu acja kil ka ra zy się po wta -
rza. Po ja kimś cza sie na chod ni -
ku wi dzi ja kieś ma łe li ter ki.
Schy la się, a tam ko lej ny na pis:
„Ostrze ga li śmy...”.

l – Co otrzy ma my po skrzy -
żo wa niu szpa ka z ży ra fą?

– Kom bajn na cze re śnie.

l Oj ciec do Ja sia:
– Ma mu sia skar ży się, że za -

cho wu jesz się, jak byś w ogó le
nie sły szał, co do cie bie mó wi.

– Ale ta to...
– Nie tłu macz się, tyl ko mów,

jak ci się uda ło to osią gnąć.

l Ko wal ski po je chał
do swo jej se kre tar ki, by spę -
dzić upoj nie wie czór i zdu -
miał się, kie dy spo strzegł, że
jest już 3 nad ra nem. 

– Mój Bo że! – wy krzyk nął.
– Mo ja żo na mnie za bi je!

Nie wie dząc, jak to jej wy ja -
śnić, po biegł do naj bliż szej bud ki
te le fo nicz nej i za dzwo nił do niej
pod eks cy to wa ny:

– Ko cha nie, dzię ki Bo gu! – za -
czął. – Nie płać oku pu, uda ło mi
się uciec!

l Biz nes men mó wi swo je -
mu ko le dze, że je go fir ma
szu ka no we go księ go we go. 

– A nie za trud ni li ście no we go
kil ka ty go dni te mu? – py ta kum -
pel.

Biz nes men na to:
– Je go też szu ka my.

l Czte rech męż czyzn: in ży -
nier, che mik, księ go wy oraz
pra cow nik ad mi ni stra cji pań -
stwo wej spie ra ło się czyj pies
jest naj mą drzej szy.

In ży nier za wo łał do swo je go
psa:

– Pi, po każ co umiesz!
Pies mo men tal nie wsko czył

na biur ko, wziął ołó wek, pa pier
i na ry so wał ide al ne ko ło, kwa -
drat i trój kąt.

Księ go wy za wo łał swo je go:
– Bi lans! Wiesz co masz ro bić!
Bi lans po biegł do kuch ni, przy -

niósł 12 cia stek, po czym po -
dzie lił je na czte ry rów ne kup ki.

Che mik tyl ko spoj rzał i za wo -
łał:

– Pro bów ka! Do ro bo ty!
Sucz ka pod bie gła do lo dów ki,

wy cią gnę ła kar ton z mle kiem,
po czym na la ła do kład nie 180
ml do szklan ki bez roz la nia kro -
pel ki.

Wszy scy spoj rze li na pra cow -
ni ka ad mi ni stra cji pań stwo wej
i spy ta li:

– A co po tra fi Twój pies?
Męż czy zna spo koj nie po wie -

dział do swo je go pie ska:
– Prze rwa Śnia da nio wa!

Do dzie ła!
Pies na tych miast zjadł cia -

stecz ka, wy pił mle ko, na ro bił
na pa pier, po czym za czął na rze -
kać, że zwich nął so bie pod czas
te go krę go słup, wy peł nił wnio -
sek o od szko do wa nie za pra cę
w szko dli wych wa run kach i po -
szedł na cho ro bo we...

l Zna ny ilu zjo ni sta prze kra -
cza pol sko -ro syj ską gra ni cę
bez pasz por tu. Jed nak cel nik
ma jąc do nie go sen ty ment
pro po nu je: 

– Je śli zo ba czę nu mer osza ła -
mia ją cy to pusz czę cię bez pasz -
por tu. 

Ilu zjo ni sta wy cią ga rę kę, roz -
sy pu je śnież no bia ły pro szek, wy -
ma wia za klę cie, i... W nie bo
wzbi ja się go łą bek. 

Na to cel nik: 
– To ma być sztucz ka? 1? To

ja ci coś po ka że. 
Za bie ra ma gi ka na bocz ni ce

ko le jo wą gdzie stoi cy ster na.
Ka że mu spraw dzić jej za war -
tość – oczy wi ście w środ ku jest
spi ry tus. Cel nik pod cho dzi

do cy ster ny przy sta wia pie cząt -
kę i mó wi: – A te raz to jest zie -
lo ny gro szek.

l Pe wien psy chia tra pro -
wa dził za ję cia te ra peu tycz -
ne dla mło dych ma tek. Gru -
pa li czy ła czte ry pa nie. Już
po pierw szym spo tka niu mó -
wi do nich:

– Przy kro mi dro gie Pa nie, ale
każ da z Was ma ob se sje.
Na przy kład Pa ni (tu zwra ca się
do pierw szej) ob se sją jest je dze -
nie. Na wet cór kę na zwa ła Pa ni
Can dy.

Pa ni ob se sją (tu zwra ca się
do dru giej) są pie nią dze. Cór kę
na zwa ła Pa ni Pen ny.

A pa ni (tu zwra ca się do trze -
ciej) ma pro ble my z al ko ho lem.
Có recz ka na zy wa się Bran dy. 

Nie praw daż? A co do Pa ni
(i tu za mie rza zwró cić się
do czwar tej).

Czwar ta pod ry wa się na no gi,
ła pie sy na za rę kę i mó wi:

– Dick... wy cho dzi my!!!

l Fa cet wcho dzi do urzę du
i py ta się se kre tar ki:

– Na czel nik przyj mu je?
– Nie od ma wia...

l – Co to mo że być, trze ci
dzień nie chce mi się ro bić?!

– Pew nie śro da.

l – A ju tro... – mó wi psy -
cho log z Po rad ni Mał żeń skiej
–... pro szę przy pro wa dzić ze
so bą żo nę i wte dy prze dys ku -
tu je my spo koj nie wasz pro -
blem.

– To się Pan zde cy duj... – mąż
na to –... al bo mam przy pro wa -
dzić żo nę al bo ma my spo koj nie
coś prze dys ku to wać!

l – Czym się ba wi kot psy -
chia try?

– Kłęb kiem ner wów.

l Roz ma wia dwóch psy cho -
lo gów:

– Wiesz, mó wi pierw szy. Wy -
star czy krzyk nąć „Aaaaaa!” w bi -
blio te ce, a wszy scy się na Cie bie
ga pią w mil cze niu.

– A pró bo wa łeś zro bić to sa -
mo w sa mo lo cie? – py ta dru gi.
Wszy scy się przy łą cza ją.
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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!

NIE SKOŃ CZO NOŚĆ
ZBA WIE NIA
Czas do cze sno ści
Nie -roz po zna ny
po ludz ku
po cho dzi
z Bo żej Mą dro ści
To je dy nie
bez koń ca
w ist nie niu
spły wa
ła ska Mi ło sier dzia
na Nie skoń czo ność Zba wie nia
zwy cię ży pra wo Bo żej Mi ło ści!!!

*    *    *

Ko lęd ni cy
pra wo ści strze gą
w pol skim oby cza ju
śpie szą „po ko lę dzie”

O dar eku me ni zmu
trze ba za bie gać
w do cze sno ści dzie jów
Z Bo giem...
Szczę ście bę dzie!!!

W ro dzi nach pol skich 33 ko lę dy
* W Wi gi lię 2006 ro ku
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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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