
Ist nie je wie le moż li wo ści, by uzy -
ski wać róż ne go ro dza ju za strzy ki
go tów ki od ho len der skich urzę -
dów – ty le sa mo, ile ist nie je mi tów
na ich te mat... Rze czy wi ście jest
tak, że ist nie je wie le róż no ra kich
opi nii oraz po glą dów nate ma ty po -
dat ko we w Ho lan dii. Nie wszyst kie
są one praw dą, a co wię cej, nie raz
są wie rut nym kłam stwem. Od dziś
bę dzie my oba lać mi ty oraz po -
twier dzać fak ty na ich te mat. Dzi -
siaj zmie rzy my się z mi tem pierw -
szym – ogól nie pa nu ją cym wśród
na szych ro da ków! 

MIT 1: „Roz łą ko we” z ma mą
i z dziec kiem

Wie le osób, któ re pierw szy raz
przy jeż dża do Ho lan dii sły szy ma -
gicz ne sło wo – „roz łą ko we” i każ -
dy chce je mieć oraz po bie rać. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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W NUMERZE

Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych
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Fak ty i mi ty o po dat kach i za sił kach z Ho lan dii cz. 1
Studenci z Rzeszowa 
w światowych finałach

Ude rzy ła dwa ra zy

Eksperci o raku płuca 

FOT. FREEIMAGES. COM/ V_HUJER

Dro dzy Czy tel ni cy!
Od te go wy da nia na sze go dwu ty go dni ka roz po czy -
na my no wy cykl in for ma cyj ny. Bę dzie on do ty czył
spraw, któ re Was naj bar dziej in te re su ją – spraw
po dat ko wych oraz urzę do wych w Ho lan dii.
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A tak na praw dę czym ono
jest? No wła śnie, ist nie je wie le
wer sji na ten te mat. Po pierw -
sze nie są to pie nią dze, któ re
ofe ru je pań stwo ho len der skie
za roz łą kę z ro dzi ną! Nie jest to
ekwi wa lent za pra cę da le ko
od swo jej ro dzi ny. Nie są to
tak że pie nią dze, któ re Ho lan -
dia ofe ru je w za mian za to, że
po sia da się dzie ci za gra ni cą
(czę sto sły szy się „roz łą ka
z dzieć mi”). Tak więc obal my
pierw szy mit – ROZ ŁĄ KO WE
TO NIE PIE NIĄ DZE ZA ROZ ŁĄ -
KĘ Z KIM KOL WIEK. 

Roz łą ko we to po tocz na na -
zwa ulgi po dat ko wej dla mał -
żon ka lub part ne ra fi skal ne -
go. Moż na ją uzy skać wraz ze
zło że niem de kla ra cji po dat -
ko wej wspól nie ze swo im
part ne rem. Aby ją otrzy mać
trze ba speł niać trzy wa run ki.
Pierw szym z nich jest w ogó -
le po sia da nie mał żon ka lub
part ne ra fi skal ne go (czy li oso -
by, z któ rą ma się wspól ne za -
mel do wa nie mi ni mum 6 mie -
się cy w da nym ro ku po dat ko -
wym i po sia da się wspól ne
dziec ko lub pod pi sa ny kon trakt
part ner ski lub nie ru cho mość
na współ wła sność po twier dzo ną
ak tem no ta rial nym). Dru gim wa -

run kiem jest to, że oso ba ta mu -
si po sia dać nu mer BSN (tak
zwa ny sta ry nu mer so fi). Gdy
speł nia się oba wa run ki na raz,
to ta oso ba mo że stać się na -
szym part ne rem fi skal nym
i wspól nie z na mi roz li czyć się
z po dat ku. A przy speł nie niu
jesz cze trze cie go wa run ku
– oso ba ta nie mo że mieć do -
cho du lub go po sia dać w bar dzo

ni skim wy mia rze – przy wspól -
nym roz li cze niu oso ba pra cu ją ca
w Ho lan dii otrzy mu je swój zwrot
z po dat ku, a part ner fi skal -
ny/mał żo nek ogól ną ulgę po dat -
ko wą, czy li roz łą ko we wła śnie!
Tak więc roz łą ko we to nie pie -
nią dze za roz łą kę, tyl ko ULGA
PO DAT KO WA.

Re asu mu jąc: przy pa tru jąc się
wa run kom, któ re trze ba uzy -

skać, aby móc otrzy mać ogól ną
zniż kę po dat ko wą, wi dzi my, iż
w zde cy do wa nej więk szo ści
przy pad ków dys kwa li fi ku ją one
na sze ma my i dzie ci od by cia na -
szym part ne rem fi skal nym! Na -
szy mi naj częst szy mi part ne ra mi
fi skal ny mi mo gą być na si mał -
żon ko wie, dru dzy ro dzi ce na -
szych dzie ci, na si part ne rzy ży -
cio wi z któ ry mi ma my pod pi sa -
ny kon trakt part ner ski oraz oso -
by, z któ ry mi dzie li my nie ru cho -
mość na współ wła sność. Tyl ko
w tym ostat nim przy pad ku ma -
ma mo że być na szym part ne -
rem fi skal nym, nie mniej jed nak
jest to bar dzo rzad ki przy pa dek. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 24 czerwca 2014Praca i życie w Holandii2

Fak ty i mi ty o po dat kach i za sił kach z Ho lan dii cz. 1

Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy

w tym zakresie zapraszamy
do wysyłania e-maili

na adres
redakcja@goniecpolski.nl.

Odpowiedzi udzielimy
na łamach gazety.

FOT. FREEIMAGES. COM/ JACLYN TWIDWELL FOT. FREEIMAGES. COM/ HELE-M
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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 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).

WTOREK, 24 czerwca 2014Nasza Holandia4
Reklama
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Ka ro li na Swo bo da (33), dy rek tor
ope ra cyj na OT TO Work For ce, zo -
sta ła Ko bie tą Biz ne su Pół noc nej
Lim bur gii 2014. To ogrom ne wy róż -
nie nie dla am bit nej Po lki, któ ra
pier wot nie przy je cha ła do Ho lan dii
do pra cy pro duk cyj nej je dy nie
na okres wa ka cji. Stwo rzy ła swój
wła sny prze pis na suk ces, dzię ki
cze mu, zda niem ju ry, sta ła się przy -
kła dem dla wie lu osób.

Ka ro li na Swo bo da przy je cha ła do Ho -
lan dii w ro ku 2000 – mia ła wów czas 19
lat. Za mie rza ła tu zo stać je dy nie kil ka
mie się cy, gdy za po śred nic twem no wo
otwar tej agen cji pra cy OT TO Work For ce
zna la zła pra cę w sek to rze pro duk cji. To
tam na uczy ła się ję zy ka, po zna ła no -
wych lu dzi i zdo by ła swo je umie jęt no ści
kie row ni cze. 

Ka ro li na po sta no wi ła zo stać w Ho lan -
dii, by wła śnie w tym kra ju roz wi jać swo -
ją ka rie rę, jed nak w dru giej oj czyź nie
dro ga do zna le zie nia swo je go miej sca
w świe cie biz ne su nie za wsze by ła usła -
na ró ża mi. „Nie kie dy od no si łam wra że -
nie, że mo je am bi cje nie są trak to wa ne
po waż nie. >>Mło da dziew czy na z Pol -

ski? Na pew no jest se kre tar -
ką<< – my śla no czę sto. Mu -
sia ło upły nąć spo ro cza su,
za nim uświa do mi łam so bie,
że ta kie po strze ga nie nie za -
le ża ło ode mnie, a by ło je dy -
nie kwe stią ste reo ty pów.
Mam so lid ne umie jęt no ści,
dzię ki któ rym mo gą wie le
osią gnąć. Po tra fię przy kła -
do wo świet nie jed no czyć lu -
dzi.” 

Z bie giem cza su Po lka
wspię ła się po szcze blach
ka rie ry na sta no wi sko dy -
rek tor ope ra cyj nej w agen cji
po śred nic twa pra cy, za trud -
nia ją cej dzien nie 10 tys. pra -
cow ni ków. Ja kie jest jej ulu -
bio ne sło wo po 14 la tach
spę dzo nych w Ho lan dii?
„>>Lef<<, czy li śmia łość.
Mia łam od wa gę, by, bę dąc
mło dą ko bie tą, wy je chać
do Ho lan dii i nie tra cić wia ry w sie bie,
na uczyć się ję zy ka, roz wi jać się w struk -
tu rach fir my i zdo być kie row ni cze sta no -
wi sko.” 

Te raz ko bie ta biz ne su z wie lo ma suk -
ce sa mi chcia ła by da wać przy kład in -

nym. „Oprócz ko bie ce go zmy słu mo im
atu tem jest pol skość. Dla wie lu na szych
klien tów je stem uoso bie niem suk ce su
Po la ków miesz ka ją cych w Ho lan dii oraz
te go, że na wet oso by nie po cho dzą ce
stąd mo gą tu coś osią gnąć. Trze ba je dy -

nie wy ka zać się od wa gą, pod -
jąć od po wie dzial ność i w peł ni
się te mu od dać.”

Rów nież ju ry w wy bo rach Ko -
bie ty Biz ne su Pół noc nej Lim -
bur gii 2014 (Za ke nvro uw No -
ord -Lim burg 2014) przy zna ło,
że Po lka jest dla wie lu osób
wzo rem do na śla do wa nia. Ka -
ro li na jest pio nier ką z ogrom ną
mo ty wa cją do dzia ła nia, któ ra
osią gnę ła im po nu ją cy roz wój
oso bi sty – tak brzmiał wer dykt.
Swo je szan se wy ko rzy sta ła
w 100%, w za sa dzie stwo rzy ła
swój wła sny prze pis na suk ces.
Ide al nie od naj du je się za rów no
w za rzą dzie fir my, jak i wśród
per so ne lu. Ka ro li na jest ucie le -
śnie niem war to ści fir my.

Wy bo ry Ko bie ty Biz ne su Pół -
noc nej Lim bur gii ma ją na ce lu
sty mu lo wać wśród ko biet
przed się bior czość, roz wój umie -

jęt no ści kie row ni czych, ener gię i du cha
biz ne su. Fi nał kon kur su od był się
w czwar tek wie czo rem, 12 czerw ca br.,
w te atrze w Ven ray. Człon ko wie ju ry
wraz z pu blicz no ścią za de cy do wa li
o tym, któ ra z trzech fi na li stek, pre ten -

du ją cych do ty tu łu Ko bie ty Biz ne su Pół -
noc nej Lim bur gii 2014, naj bar dziej
na nie go za słu ży ła. Wśród no mi no wa -
nych zna la zły się tak że Ma riet Jans sen
– dy rek tor dzia łu P&O w Le ly Cen ter
Ven ray i Ri ny Le en ders – dy rek tor Pas -
se -Par to ut.

O OT TO Work For ce

OT TO Work For ce jest naj więk szą
mię dzy na ro do wą agen cją po śred nic -
twa pra cy w Eu ro pie. Za po śred nic twem
po nad 50 od dzia łów w Eu ro pie, każ de -
go dnia OT TO za trud nia oko ło 10 tys.
pra cow ni ków tym cza so wych z Eu ro py
Środ ko wej i Wschod niej głów nie w Ho -
lan dii, Pol sce i Niem czech. Per so nel sie -
dzi by w Ven ray li czy po nad 160 pra cow -
ni ków. Dzia łal ność OT TO po dzie lo -
na jest na sześć li nii biz ne so wych: usłu -
gi on -si te, pra cę tym cza so wą i de le go -
wa nie do pra cy, out so ur cing i con trac -
ting, re kru ta cje mię dzy na ro do we oraz
pay roll i usłu gi ad re so wa ne do osób pro -
wa dzą cych jed no oso bo wą dzia łal ność.
OT TO jest człon kiem ABU oraz po sia da
cer ty fi ka ty VCU i NEN -4400-1. 

ŹRÓ DŁO: 

KO MU NI KAT PRA SO WY OT TO WORK FOR CE

FOT. FRE EIMA GES. COM 
/ VIK TORS KO ZERS

Karolina Swoboda z OTTO Work Force
Kobietą Biznesu Północnej Limburgii 
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l Spa wacz MIG/MAG, TIG (na ru -
ry) z j. an giel skim i wła snym sa mo -
cho dem. Dla na sze go klien ta w Ho lan dii
po szu ku je my kan dy da tów na sta no wi -
sko: Spa wacz MIG/MAG, TIG (na ru ry) z j.
an giel skim i wła snym sa mo cho dem. Roz -
po czę cie pra cy: w cią gu 1-2, 3 ty go dni
od przed sta wie nia ofer ty, w za leż no ści
od za po trze bo wa nia. Wy jaz dy za zwy czaj
na week end. Miej sce pra cy: pro jek ty
na te re nie Ho lan dii lub Nie miec. Obo wiąz -
ki: Pra ca na pod sta wie ry sun ku tech nicz -
ne go, spa wa nie rur me to dą mig/mag, lub
me to dą tig; Róż ne pro jek ty prze my sło we:
pra ca w stocz niach, ra fi ne rie, za kła dy
che micz ne, plat for my. Ofe ru je my: staw -
ka: 9,80 eu ro brut to na h+ do dat ki, co da -
je łącz nie 2134,91 eu ro net to na mie siąc
przy 173 h pra cy; ubez pie cze nie: za pew -
nio ne płat ne: 18,85/ty dzień; za kwa te ro -
wa nie: za pew nio ne –bez płat ne; wy ży wie -
nie we wła snym za kre sie; do jazd do pra cy
we wła snym za kre sie. Wy ma ga nia: Do -
świad cze nie w spa wa niu me to dą
Mig/Mag lub Tig, spa wa nie rur, ak tu al ne
cer ty fi ka ty, min. ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go/nie miec kie go -
we ry fi ko wa na roz mo wą z na szym kon sul -
tan tem!!, do świad cze nie w prze my śle
(stocz nie, ra fi ne rie, plat for my itp), pra wo
jaz dy i wła sny sa mo chód, chęć i mo ty wa -
cja do pra cy, umie jęt ność czy ta nia ry sun -
ku tech nicz ne go, mi le wi dzia ne VCA.
Wszyst kie za in te re so wa ne i speł nia ją ce
wy ma ga nia ofer ty oso by, pro si my o wy sy -
ła nie Cv na ad res ma ilo wy: ho lan dia@eu -
ro work.net.pl z do pi skiem „Spa wacz
w prze my śle”. Kon takt te le fo nicz ny
pod nu me rem: 322580564. Pro si my
o za miesz cze nie klau zu li w CV: „W związ -
ku z ubie ga niem się o za trud nie nie za po -
śred nic twem agen cji pra cy Eu ro Work
z sie dzi ba w Ka to wi cach, wy ra żam zgo dę
na prze twa rza nie mo ich da nych oso bo -
wych dla ce lów po śred nic twa pra cy zgod -
nie z art. 23,24 i 25 usta wy z dnia 29 paź -
dzier ni ka 1997 r. o ochro nie da nych oso -
bo wych. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883
z póź niej szy mi zmia na mi).”Za strze ga my
so bie pra wo kon tak tu z wy bra ny mi kan -
dy da ta mi

l OR DER PIC KER (SYS TEM VO -
ICE SPE AKING). OPIS STA NO WI SKA:
Pra ca w ma ga zy nach przy zbie ra niu za -
mó wień w sys te mie vo ice spe aking z ko -
men da mi w ję zy ku ho len der skim. WY -
MA GA NIA: Do świad cze nie w pra cy
przy zbie ra niu za mó wień w sys te mie vo -
ice spe aking w ję zy ku ho len der skim; Do -
bra zna jo mość ję zy ka an giel skie go; Dys -
po zy cyj ność na dłuż szy okres cza su. OFE -
RU JE MY: Trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa nie do za kła -
du pra cy; Atrak cyj ne wy na gro dze nie; Za -
kwa te ro wa nie; Ob słu gę ka dro wo -ad mi ni -
stra cyj ną. Oso by za in te re so wa ne pro si my
o re je stra cję na stro nie: http://www.sba -
eu ro.pl/za re je struj -sie/.

l PRA COW NIK ZA KŁA DU MIĘ -
SNE GO - IN PACK. OPIS STA NO WI SKA:
Pra ca w za kła dzie mię snym – dział „Pa -
ko wa nie/In pack”” – na kil ku róż nych sta -
no wi skach – pa ko wa nie go to wych pro -
duk tów mię snych do ma łych i więk szych
skrzy nek – wa ga mię sa od 2 do 20kg.
WY MA GA NIA: Ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go lub nie miec kie -
go; Mo ty wa cja do pra cy w za kła dzie mię -
snym; Dys po zy cyj ność na dłuż szy okres
cza su. OFE RU JE MY: Atrak cyj ne wy na gro -
dze nie; Trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa nie do za kła -
du pra cy; Za kwa te ro wa nie; 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 re je stra cję na stro nie:
http://www.sba eu ro.pl/za re je struj -sie/.

l PRA COW NIK FAR MY KRÓW
(DO JARZ). Dla na sze go klien ta w Ho lan -
dii po szu ku je my pra cow ni ków na sta no wi -
sko: PRA COW NIK FAR MY KRÓW (DO -
JARZ) z do świad cze niem i wła snym sa mo -
cho dem! Opis sta no wi ska pra cy: Pra ca
na far mie zwie rzę cej (za ga nia nie krów
do udo ju, do je nie me cha nicz ne krów, kar -
mie nie, po je nie, wy kry wa nie za pa leń, po -
moc przy wy cie la niu, czysz cze nie ma szyn
po udo ju). Roz po czę cie pra cy: OD ZA RAZ!
na min. 6 mie się cy (do ce lo wo na dłu żej).
Miej sce pra cy: Ho lan dia. Ofe ru je my: Sta -
bil ną pra cę na kontr ak cie (dla osób, któ re
się spraw dzą moż li wość pra cy na sta łe!);
Ilość go dzin pra cy: od 50h/tydz (za zwy czaj
od 50h -60h/ty dzień); Staw ka: 9,03 eu ro
brut to/h; Za kwa te ro wa nie: 50 eu ro na ty -
dzień; Ubez pie cze nie: 17,52 Eu ro/ ty -
dzień; Zwrot kosz tów prze jaz du do pra cy
i z po wro tem -0,15 eu ro za 1km. Wy ma ga -
nia: do świad cze nie w pra cy ze zwie rzę ta -
mi/do świad cze nie przy do je niu me cha -
nicz nym – wa ru nek ko niecz ny! min. pod -
sta wo wa zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go/nie miec kie go/ho len der skie go spraw -
dza na roz mo wą z na szym kon sul tan tem;
po sia da nie wła sne go sa mo cho du; chęć
i sil na mo ty wa cja do sa mo dziel nej pra cy
fi zycz nej 7 dni w ty go dniu; od por ność
na stres; chęć do dłu go ter mi no wej współ -
pra cy. Za in te re so wa nych kan dy da tów pro -
si my o wy sy ła nie Cv na ad res:ho lan -
dia@eu ro work.net.pl z do pi skiem”Pra cow -
nik far my krów”. Kon takt te le fo nicz -
ny:322580564. Pro si my o za miesz cze nie
klau zu li w CV: "Wy ra żam zgo dę na prze -
twa rza nie mo ich da nych oso bo wych za -
war tych w mo jej ofer cie pra cy dla po trzeb
nie zbęd nych do re ali za cji pro ce su re kru ta -
cji (zgod nie z Usta wą z dnia 29.08.1997
ro ku o Ochro nie Da nych Oso bo wych; tekst
jed no li ty: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
ze zm.)." In for mu je my, że kon tak tu je my
się z wy bra ny mi kan dy da ta mi!

l Mon ter alu mi nio wych czę ści
ka dłu bów. Dla na sze go klien ta z Ho lan -
dii po szu ku je my osób na sta no wi sko:

Mon ter alu mi nio wych czę ści ka dłu bów.
Miej sce pra cy :We rken dam, Ho lan dia.
Roz po czę cie pra cy: Od za raz! Dłu gość
kon trak tu: Ofer ta na min. 9 mie się cy z
moż li wo ścią prze dłu że nia (do ce lo wo na
jak naj dłu żej). Pra ca na jed ną zmia nę, od
ok. 7.00 do ok. 20.00. Ilość go dzin pra cy:
od 45-56/ty dzień (opcjo nal nie pra ca rów -
nież w so bo ty, wte dy ilość go dzin pra cy
wzra sta na wet do 61/ty dzień). Nad go dzi -
ny: moż li we. Obo wiąz ki: Mon taż/skła da -
nie alu mi nio wych czę ści ka dłu ba; Pra ca
w ze spo le mon te rów; Pra ca na pod sta wie
ry sun ku tech nicz ne go. Ofe ru je my: Wy na -
gro dze nie: Staw ka go dzi no wa - 11,00 eu -
ro brut to/h, staw ka za pra cę po wy żej
38h/tydz – plus 28,44% - 14,12 eu ro
brut to/h, staw ka za pra cę po wy żej 40
h/tydz. - plus 46,56% - 16,12 eu ro brut -
to/h, staw ka za pra cę w so bo ty – plus
46,56% - 16,12 eu ro brut to/h. Ubez pie -
cze nie: 19,50 eu ro/tydz. Za kwa te ro wa -
nie: 75,00 eu ro/tydz. Zwrot kosz tów prze -
jaz du do i z miej sca pra cy (dy stans po wy -
żej 10km): 0,19 eu ro/km. Wy ma ga nia:
mi ni mum kil ka lat do świad cze nia na po -
dob nym sta no wi sku (mi le wi dzia ne oso by
z do świad cze niem przy jed nost kach ty pu:
pi lo tów ka, ka ta ma ran, szyb ki prom); do -
świad cze nie w mon ta żu alu mi nium; pod -
sta wo wa umie jęt ność spa wa nia; umie jęt -
ność czy ta nia ry sun ku tech nicz ne go; ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go/nie miec kie go/ho len der skie go –
mi le wi dzia na; re fe ren cje z po przed nie go
miej sca pra cy; moż li wość pod ję cia pra cy
do Świąt Bo że go Na ro dze nia 2014; sta -
ran ność i do kład ność w wy ko ny wa niu
obo wiąz ków; do bra kon dy cja fi zycz na; mi -
le wi dzia ne pra wo jaz dy i moż li wość wy -
jaz du wła snym sa mo cho dem. Za in te re so -
wa ne oso by pro si my o wy sy ła nie Cv na
ad res: ho lan dia@eu ro work.net.pl z do pi -
skiem ”Mon ter ka dłu bów (alu mi nium)”;
te le fon kon tak to wy:322580564. Pro si -
my o za miesz cze nie klau zu li w CV:"Wy ra -
żam zgo dę na prze twa rza nie mo ich da -
nych oso bo wych za war tych w mo jej ofer -
cie pra cy dla po trzeb nie zbęd nych do re -
ali za cji pro ce su re kru ta cji (zgod nie z Usta -
wą z dnia 29.08.1997 ro ku o Ochro nie
Da nych Oso bo wych; tekst jed no li ty: Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." In for -
mu je my, że kon tak tu je my się tyl ko z wy -
bra ny mi kan dy da ta mi!

l Pra cow nik fi zycz ny – Fry zja. v
Valk Uit zend bu re au bv po szu ku je pra cow -
ni ka fi zycz ne go miesz ka ją ce go we Fry zji z
wła snym trans por tem. cv w ję zy ku ang.
lub hol. pro szę wy słać na ad res: an -
na@valk -uit zend bu re au.nl. 

l Spa wacz alu mi nium (ka dłu by).
Dla na sze go klien ta z Ho lan dii po szu ku je -
my osób na sta no wi sko: Spa wacz alu mi -
nium (ka dłu by). Miej sce pra cy :We rken -
dam, Ho lan dia. Roz po czę cie pra cy: Od za -

raz! Dłu gość kon trak tu: Ofer ta na min. 9
mie się cy z moż li wo ścią prze dłu że nia (do -
ce lo wo na jak naj dłu żej). Pra ca na jed ną
zmia nę, od ok. 7.00 do ok. 20.00. Ilość
go dzin pra cy: od 45-56/ty dzień (opcjo nal -
nie pra ca rów nież w so bo ty, wte dy ilość
go dzin pra cy wzra sta na wet do 61/ty -
dzień). Obo wiąz ki: Spa wa nie alu mi nio -
wych czę ści ka dłu ba (spa wa nie alu mi -
nium spo ina mi pa chwi no wy mi me to dą
TIG), Sa mo dziel na pra ca na pod sta wie ry -
sun ku tech nicz ne go. Ofe ru je my: Wy na -
gro dze nie: Staw ka go dzi no wa - 12,50
brut to/h, staw ka za pra cę po wy żej
38h/tydz – plus 28,44% - 16,06 brut to/h,
staw ka za pra cę po wy żej 40 h/tydz. - plus
46,56% - 18,32 brut to/h, staw ka za pra -
cę w so bo ty – plus 46,56% - 18,32 brut -
to/h, Ubez pie cze nie: 19,50 eu ro/tydz. Za -
kwa te ro wa nie: 75,00 eu ro/tydz. Zwrot
kosz tów prze jaz du do i z miej sca pra cy
(dy stans po wy żej 10km): 0,19 eu ro/km.
Wy ma ga nia: mi ni mum kil ka lat do świad -
cze nia na po dob nym sta no wi sku (mi le wi -
dzia ne oso by z do świad cze niem przy jed -
nost kach ty pu: pi lo tów ka, ka ta ma ran,
szyb ki prom),  do świad cze nie w spa wa niu
alu mi nium, do świad cze nie w spa wa niu
TIG, umie jęt ność czy ta nia ry sun ku tech -
nicz ne go, ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go/nie miec kie go/ ho len -
der skie go  – mi le wi dzia na, re fe ren cje z
po przed nie go miej sca pra cy, moż li wość
pod ję cia pra cy do Świąt Bo że go Na ro dze -
nia 2014, sta ran ność i do kład ność w wy -
ko ny wa niu obo wiąz ków, do bra kon dy cja
fi zycz na, mi le wi dzia ne pra wo jaz dy i moż -
li wość wy jaz du wła snym sa mo cho dem.
Za in te re so wa ne oso by pro si my o wy sy ła -
nie Cv na ad res: ho lan dia@eu ro -
work.net.pl z do pi skiem. ”Spa wacz alu mi -
nium (ka dłu by)”; te le fon kon tak to -
wy:322580564. Pro si my o za miesz cze -
nie klau zu li w CV:"Wy ra żam zgo dę na
prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych
za war tych w mo jej ofer cie pra cy dla po -
trzeb nie zbęd nych do re ali za cji pro ce su
re kru ta cji (zgod nie z Usta wą z dnia
29.08.1997 ro ku o Ochro nie Da nych Oso -
bo wych; tekst jed no li ty: Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 ze zm.)." In for mu je my, że
kon tak tu je my się tyl ko z wy bra ny mi kan -
dy da ta mi!

l SER WI SANT/ME CHA NIK CIĄ -
GNI KÓW I NA CZEP. Dla na sze go
klien ta w Ho lan dii po szu ku je my osób na
sta no wi sko: SER WI SANT/ME CHA NIK
CIĄ GNI KÓW (CIĘ ŻA RO WYCH) DAF i SER -
WI SANT NA CZEP ze zna jo mo ścią j. an -
giel skie go lub nie miec kie go. Miej sce
pra cy: Schi phol (cią gni ki) i Nji me gen
(na cze py), Ho lan dia. Wy jazd w cią gu 2-3
ty go dni. Za kres obo wiąz ków (cią gni ki):
na pra wa i ser wis cią gni ków cię ża ro wych
DAF. Za kres obo wiąz ków (na cze py): dia -
gno sty ka i ana li za uste rek, uszko dzeń
na czep do cią gni ków DAF, na pra wa i ser -
wis . Ofe ru je my: staw ka: 11.04 eu ro

brut to/h. Za kwa te ro wa nie za pew nia
pra co daw ca - płat ne przez pra cow ni ka
85eu ro/ty dzień. Ubez pie cze nie za pew -
nia pra co daw ca - płat ne przez pra cow ni -
ka 18,85eu ro/ ty dzień  (Po opła cie za -
kwa te ro wa nia oraz ubez pie cze nia za rob -
ki wy no szą ok. 1300 eu ro net to/mie siąc
przy 40 godz/ty dzień). Licz ba go dzin:
ok.40 h/ty dzień od po nie dział ku do piąt -
ku. Moż li wość pra cy w nad go dzi nach.
Po szu ku je my kan dy da tów chęt nych do
pra cy na dłu gi okres cza su. Wy ma ga nia:
mi ni mum 2-3 la ta do świad cze nia na
sta no wi sku mon ter/me cha nik/ser wi -
sant cią gni ków lub na czep, do świad cze -
nie w dia gno zach/ana li zach uste rek,
uszko dzeń itp., do świad cze nie w na pra -
wie; hy drau li ki, elek tro ni ki, pneu ma ty ki,
mon to wa nia oświe tle nia, ha mul ców itp.
, do bra zna jo mość ję zy ka an giel skie go /
nie miec kie go, mi le wi dzia ne do świad -
cze nie ja ko spa wacz/ślu sarz, pra wo jaz -
dy kat. B, pra wo jaz dy kat. C, mi le wi -
dzia ne, moż li wość wy jaz du wła snym sa -
mo cho dem, mi le wi dzia na, po zy tyw ne
na sta wie nie oraz du ża mo ty wa cja do
pra cy w Ho lan dii. Za in te re so wa ne oso by
pro si my o wy sy ła nie Cv na ad res: ho lan -
dia@eu ro work.net.pl z do pi skiem ”Ser -
wi sant/ me cha nik cią gni ków/”. Te le fon
kon tak to wy:322580564. Pro si my o za -
miesz cze nie klau zu li w CV: "Wy ra żam
zgo dę na prze twa rza nie mo ich da nych
oso bo wych za war tych w mo jej ofer cie
pra cy dla po trzeb nie zbęd nych do re ali -
za cji pro ce su re kru ta cji (zgod nie z Usta -
wą z dnia 29.08.1997 ro ku o Ochro nie
Da nych Oso bo wych; tekst jed no li ty: Dz.
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." In -
for mu je my, że kon tak tu je my się tyl ko z
wy bra ny mi kan dy da ta mi!

l OPE RA TOR WÓZ KA WI DŁO WE -
GO – ca la Ho lan dia. Obo wiąz ki : zbie -
ra nie  to wa rów za po mo cą wóz ka zgod nie
z za mó wie niem, za ła du nek i roz ła du nek
to wa rów, pra wi dło we ich prze wo że nie we
wska za ne miej sce; wy ma ga nia: zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, nie miec kie go
bądź ho len der skie go oraz do świad cze nie,
mi le wi dzia ny ho len der ski cer ty fi kat. Za -
dzwoń:   Ven ray 0031 478529977, Den
Ha ag 0031 703633927, Am ste lve en
0031 204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to work for ce.eu.

l OR DER PIC KER - ca la Ho lan -
dia. Obo wiąz ki : wpro wa dza nie   za mó -
wień do sys te mu, przy go to wy wa nie i zbie -
ra nie za mó wień , pra ce ze ska ne rem, ob -
słu ga wóz ka EPT. Wy ma ga nia: dys po zy -
cyj ność do pra cy na min 6 mie się cy, do -
bra zna jo mość ję zy ka an giel skie go , nie -
miec kie go bądź ho len der skie go. Za -
dzwoń:   Ven ray 0031 478529977, Den
Ha ag 0031 703633927, Am ste lve en
0031 204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to work for ce.eu.
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l RZEŹ NIK na wie przo wi nę (try -
bo wa nie, kla so wa nie szy nek). Dla
na sze go klien ta z bran ży mię snej po szu -
ku je my osób na sta no wi sko: RZEŹ NIK na
wie przo wi nę (try bo wa nie, kla so wa nie szy -
nek), od ZA RAZ!!! - Ho lan dia, Bo xtel, Za -
gra ni ca. Pra ca w du żych za kła dach mię -
snych na te re nie Ho lan dii. Wy jazd od ZA -
RAZ!! na min. 6 mie się cy. Obo wiąz ki:. try -
bo wa nie i kla so wa nie ło pa tek na ta śmie.
No wa ta śma. Staw ka to 9,43 EUR brut -
to/h., moż li wość otrzy my wa nia świad -
czeń na dzie ci, oko ło 100-200 eu ro na 1
dziec ko raz na kwar tał,(roz li cza ne rów -
nież w za leż no ści od wie ku dziec ka); go -
dzi ny pra cy :oko ło 40. Gwa ran to wa ne za -
kwa te ro wa nie: płat ne 80 EUR/ty dzień(
dla osób któ re się po 2 ty go dniach spraw -
dzą, za kwa te ro wa nie mo że być ob ni żo ne
do 65 eu ro/ty dzień). Ubez pie cze nie: płat -
ne 15,50 EUR/ty dzień. Śred nio, na wie -
przo wi nie pra cu je się ok 40-42 h ty go -
dnio wo, moż li we nad go dzi ny. Pra ca w
sta bil nej fir mie, du ża rzeź nia, wy pła ty co
ty dzień. Pra ca na dłuż szy okres cza su.
Wy ma ga nia: chęć i mo ty wa cja do pra cy,
moż li wość wy jaz du od za raz do Ho lan dii,
do świad cze nie na try bo wa niu i kla so wa -
niu wie przo wi ny(szyn ki)- mi ni mum 2-3 la -
ta do świad cze nia w ostat nich la tach. Pro -
si my o do łą cza nie do CV klau zu li o ochro -
nie da nych oso bo wych: „W związ ku z
ubie ga niem się o za trud nie nie za po śred -
nic twem agen cji pra cy Eu ro Work z sie dzi -
ba w Ka to wi cach, wy ra żam zgo dę na
prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych
dla ce lów po śred nic twa pra cy zgod nie z
art. 23,24 i 25 usta wy z dnia 29 paź dzier -
ni ka 1997 r. o ochro nie da nych oso bo -
wych. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z
póź niej szy mi zmia na mi).” Za strze ga my
so bie pra wo kon tak tu z wy bra ny mi kan -
dy da ta mi !!

l MON TER RUR  ze zna jo mo ścią
ję zy ka, oraz wła snym sa mo cho -
dem.  Obec nie dla na sze go klien ta po -
szu ku je my osób na sta no wi sko: MON TER
RUR  ze zna jo mo ścią ję zy ka, oraz wła -
snym sa mo cho dem. Obo wiąz ki: Pro jekt
stocz nio wy: Mon to wa nie rur ze sta li wę -
glo wej, sta li nie rdzew nej, oraz Cu ni fer na
pod sta wie ry sun ku izo me trycz ne go Pra ca
w ma szy now ni, pra ca na stat kach. Pro -
jekt na 3 mie sią ce. Roz po czę cie pra cy od
za raz! Ofe ru je my: staw ka:9,80 eu ro brut -
to na h+ do dat ki, co da je łącz nie ok.
2134,91 eu ro net to na mie siąc przy 173
h pra cy; ubez pie cze nie: za pew nio ne płat -
ne: 18,85/ty dzień; za kwa te ro wa nie: za -
pew nio ne –bez płat ne; wy ży wie nie we
wła snym za kre sie; kosz ty do jaz du do pra -
cy wli czo ne w staw ke net to, wiec nie ma
zwro tów. Wy ma ga nia: do świad cze nie w
mon to wa niu rur sta lo wych i ze sta li nie -
rdzew nej min kil ka lat, do świad cze nie w
pra cy ja ko mon ter rur na stat kach, zna jo -

mość ry sun ku izo me trycz ne go, min. ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go/nie miec kie go - we ry fi ko wa na roz -
mo wą z na szym kon sul tan tem!!; chęć i
mo ty wa cja do pra cy; mi le wi dzia ne VCA;
pra wo jaz dy i wła sny sa mo chód( na 2 oso -
by jed na mu si mieć sa mo chód). Za in te re -
so wa nych kan dy da tów pro si my o wy sy ła -
nie Cv na ad res: ho lan dia@eu ro -
work.net.pl z do pi skiem” Mon ter RUR”.
Kon takt te le fo nicz ny:322580564, 791
736 616. Pro si my o za miesz cze nie klau -
zu li w CV: "Wy ra żam zgo dę na prze twa -
rza nie mo ich da nych oso bo wych za war -
tych w mo jej ofer cie pra cy dla po trzeb nie -
zbęd nych do re ali za cji pro ce su re kru ta cji
(zgod nie z Usta wą z dnia 29.08.1997 ro -
ku o Ochro nie Da nych Oso bo wych; tekst
jed no li ty: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
ze zm.)." 

l OPE RA TOR WÓZ KA WI DŁO WE -
GO TY PU RE ACH TRUCK. OPIS STA -
NO WI SKA: Pra ca na wóz kach wi dło wych
ty pu re ach truck. WY MA GA NIA: Ho len der -
ski cer ty fi kat na wóz ki wi dło we; Śred -
nia/do bra zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go; Do świad cze nie w pra cy na wóz ku wi -
dło wym wy mie nio nym w opi sie sta no wi -
ska; Dys po zy cyj ność na dłuż szy okres cza -
su. OFE RU JE MY: Trans port z Pol ski do Ho -
lan dii oraz z miej sca za kwa te ro wa nie do
za kła du pra cy; Atrak cyj ne wy na gro dze -
nie; Za kwa te ro wa nie; Ob słu gę ka dro wo -
-ad mi ni stra cyj ną. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o re je stra cję na stro nie:
http://www.sba eu ro.pl/za re je struj -sie/.

l Pra cow ni cy ma ga zy nu i pra -
cow ni cy pro duk cji ze zna jo mo ścią
ję zy ka an giel skie go! Dla na sze go
klien ta w Ho lan dii, po szu ku je my osób na
sta no wi ska: Pra cow ni cy ma ga zy nu i pra -
cow ni cy pro duk cji ze zna jo mo ścią ję zy ka
an giel skie go! Szu ka my osób go to wych do
wy jaz du od za raz oraz zna ją cych ję zyk an -
giel ski, chęt nych do pra cy na zmia ny i w
nad go dzi nach. Ofer ta na min. 3 lub 6
mie się cy z moż li wo ścią prze dłu że nia na -
wet do 3, 5 ro ku! Wy jazd w prze cią gu
dwóch -trzech dni od mo men tu przed sta -
wie nia ofer ty. Po szu ku je my rów nież osób
bez do świad cze nia, chęt nych do na uki i
go to wych do wy jaz du na mi ni mum 3 lub
6 mie się cy z moż li wo ścią prze dłu że nia -
osób chcą cych do ro bić do kie szon ko we -
go! Wy ma ga nia: go to wość do wy jaz du na
min. 3/6 mie się cy, wy ma ga na min. ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go spraw dza na roz mo wą te le fo nicz -
ną!; ela stycz ność co do pra cy w róż nych
go dzi nach; uczci wość, rze tel ność. Kon tak -
tu je my się z wy bra ny mi oso ba mi! Za in te -
re so wa nych kan dy da tów pro si my o wy sła -
nie CV na ad res: ho lan dia@eu ro -
work.net.pl z do pi skiem: Pra cow nik ma -

ga zy nu/pro duk cji”. Kon takt te le fo nicz ny:
322580564. Pro si my o umiesz cza nie w
CV klau zu li o ochro nie da nych oso bo -
wych:  "Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie
mo ich da nych oso bo wych za war tych w
mo jej ofer cie pra cy dla po trzeb nie zbęd -
nych do re ali za cji pro ce su re kru ta cji
(zgod nie z Usta wą z dnia 29.08.1997 ro -
ku o Ochro nie Da nych Oso bo wych; tekst
jed no li ty: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
ze zm.)." In for mu je my, że kon tak tu je my
się z wy bra ny mi kan dy da ta mi!

l Mon ter in sta la cji try ska czo -
wych ze zna jo mo ścią ję zy ka
ang/niem. Dla na sze go klien ta w Ho lan -
dii z bran ży prze my sło wej po szu ku je my
kan dy da tów na sta no wi sko: Mon ter in sta -
la cji try ska czo wych ze zna jo mo ścią ję zy -
ka ang/niem. Wy jazd do pra cy od za raz.
Pro jekt na ok 2 mie sią ce z moż li wo ścią
prze dłu że nia. Miej sce prac: Ho lan dia.
Obo wiąz ki: Mon taż sys te mu p. po ża ro we -
go - in sta la cji try ska czo wych. Wy ma ga ny
cer ty fi kat do pra cy na wy so ko ściach. Ofe -
ru je my: staw ka:9,80 EUR + do dat ki co
da je oko ło 1961,91 eu ro net to na mie -
siąc przy 173 go dzi nach pra cy. Za kwa te -
ro wa nie - za pew nio ne, bez płat ne. Ubez -
pie cze nie - za pew nio ne, płat ne 18,85 eu -
ro ty go dnio wo przez pra cow ni ka. Moż li -
wość wy jaz du w dru ży nie 2 lub wię cej -
oso bo wej, wów czas na 1 pa rę po trzeb ny
jest 1 sa mo chód! Wy ma ga nia: do świad -
cze nie w pra cy w ostat nich la tach ja ko
mon ter in sta la cji try ska czo wych, mi ni -
mum ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka
an giel skie go lub nie miec kie go - we ry fi ko -
wa na roz mo wą z kon sul tan tem, pra wo
jaz dy oraz moż li wość wy jaz du sa mo cho -
dem do Ho lan dii, chęć i mo ty wa cja do
pra cy, mi le wi dzia ny cer ty fi kat do pra cy
na wy so ko ściach, Za in te re so wa ne oso by
pro si my o wy sy ła nie Cv na ad res: ho lan -
dia@eu ro work.net.pl, z do pi skiem ”Mon -
ter in sta la cji try ska czo wych”. Te le fon kon -
tak to wy: 322580564. Pro si my o za -
miesz cze nie klau zu li w CV: „W związ ku z
ubie ga niem się o za trud nie nie za po śred -
nic twem agen cji pra cy Eu ro Work z sie dzi -
ba w Ka to wi cach, wy ra żam zgo dę na
prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych
dla ce lów po śred nic twa pra cy zgod nie z
art. 23,24 i 25 usta wy z dnia 29 paź dzier -
ni ka 1997 r. o ochro nie da nych oso bo -
wych. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z
póź niej szy mi zmia na mi).”

l Elek tryk prze my sło wy(prze -
mysł pe tro che micz ny) z  do brą zna -
jo mo ścią j. nie miec kie go oraz sa -
mo cho dem!  Dla na sze go klien ta w Ho -
lan dii z bran ży prze my sło wej po szu ku je -
my kan dy da tów na sta no wi sko: Elek tryk
prze my sło wy (prze mysł pe tro che micz ny)
z  do brą zna jo mo ścią j. nie miec kie go oraz

sa mo cho dem!! Pro jekt na ok 3 mie sią ce
z moż li wo ścią prze dłu że nia. Miej sce prac:
Niem cy. Obo wiąz ki: Pra ca w pe tro che mii,
Czy ta nie / ro zu mie nie sche ma tów elek -
trycz nych i sym bo li, Mon taż prze wo dów
we dług ry sun ku tech nicz ne go; Pod łą cza -
nie prze wo dów do dys try bu to rów i urzą -
dzeń prze my sło wych; Pod łą cza nie sil ni -
ków i kon tro le rów, spraw dza nie awa rii; In -
sta la cja czę ści elek tro 4-20mA w pa ne -
lach, sil ni kach; Uru cha mia nie róż nych
czę ści. Ofe ru je my: staw ka - 10,61 Eu ro +
do dat ki co da je ok. 1812 eur net to / mie -
siąc przy ok. 173 h/mie siąc. Prze pra co -
wa ne go dzi ny po wy żej 151 w mie sią cu są
od kła da ne na kon to cza su pra cy; dar mo -
we za kwa te ro wa nie i ubez pie cze nie. Je że -
li kan dy dat chce je chać w dru ży nie 2 oso -
bo wej, wy ma ga ny jest sa mo chód na 2
oso by. Wy ma ga nia: do świad cze nie ja ko
elek tryk prze my sło wy w pe tro che mii! ; do -
bra zna jo mość nie miec kie go - we ry fi ko -
wa na roz mo wą z na szym kon sul tan tem!!
; chęć i mo ty wa cja do pra cy; mi le wi dzia -
ne VCA; pra wo jaz dy i wła sny sa mo chód.
Za in te re so wa ne oso by pro si my o wy sy ła -
nie Cv na ad res: ho lan dia@eu ro -
work.net.pl, z do pi skiem ”Elek tryk prze -
my sło wy”. Te le fon kon tak to wy:
322580564. Pro si my o za miesz cze nie
klau zu li w CV:„W związ ku z ubie ga niem
się o za trud nie nie za po śred nic twem
agen cji pra cy Eu ro Work z sie dzi ba w Ka -
to wi cach, wy ra żam zgo dę na prze twa rza -
nie mo ich da nych oso bo wych dla ce lów
po śred nic twa pra cy zgod nie z art. 23,24 i
25 usta wy z dnia 29 paź dzier ni ka 1997 r.
o ochro nie da nych oso bo wych. (Dz. U. Nr
133 z 1997 r., poz. 883 z póź niej szy mi
zmia na mi).”

l KU CHARZ z do świad cze niem
oraz zna jo mo ścią j. an giel skie go.
Dla na sze go klien ta w Ho lan dii po szu ku -
je my osób na sta no wi sko: KU CHARZ z do -
świad cze niem oraz zna jo mo ścią j. an giel -
skie go. Miej sce pra cy: Am ster dam. Wy -
jazd w prze cią gu 1-3 ty go dni. Obo wiąz ki:
Pra ca na sta no wi sku Ku cha rza w du żej
sie ci re stau ra cji ma so wych. Ofe ru je my:
Staw ki w za leż no ści od do świad cze nia:
od 10 do 12 eu ro net to, wraz ze sta żem
pra cy staw ka wzra sta; za pew nio ne za -
kwa te ro wa nie - płat ne 74,88 eu ro ty go -
dnio wo; za pew nio ne ubez pie cze nie - płat -
ne 15,91 eu ro ty go dnio wo. Do jazd do pra -
cy: ro wer. Wy ma ga nia: do świad cze nie w
pra cy ku cha rza - min 2-3 la ta do świad cze -
nia; Min. ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go – spraw dza na roz mo wą
te le fo nicz ną!; do bra or ga ni za cja pra cy;
od po wie dzial ność, punk tu al ność; umie -
jęt ność pra cy w ze spo le. Za in te re so wa -
nych kan dy da tów pro si my o wy sła nie CV
na ad res: ho lan dia@eu ro work.net.pl z do -
pi skiem: „Ku charz Am ster dam”. Kon takt
te le fo nicz ny: 322580564. Pro si my o

umiesz cza nie w CV klau zu li o ochro nie
da nych oso bo wych: "Wy ra żam zgo dę na
prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych
za war tych w mo jej ofer cie pra cy dla po -
trzeb nie zbęd nych do re ali za cji pro ce su
re kru ta cji (zgod nie z Usta wą z dnia
29.08.1997 ro ku o Ochro nie Da nych Oso -
bo wych; tekst jed no li ty: Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 ze zm.)." In for mu je my, że
kon tak tu je my się tyl ko z wy bra ny mi kan -
dy da ta mi!

l PRA COW NIK PRO DUK CJI (wa -
rzy wa -owo ce) z ko mu ni ka tyw ną
zna jo mo ścią ję zy ka an giel skie go!
Dla na sze go klien ta w Ho lan dii po szu ku -
je my osób na sta no wi sko: PRA COW NIK
PRO DUK CJI (wa rzy wa -owo ce) z ko mu ni -
ka tyw ną zna jo mo ścią ję zy ka an giel skie -
go! Miej sce pra cy: Zwa ag dijk, Hel mond.
Wy jazd na 29.06.2014. Roz po czę cie pra -
cy: 30.06.2014. Ofer ta na min. 3 mie sią -
ce z moż li wo ścią prze dłu że nia( do ce lo wo
pra ca do 3,5 ro ku). Obo wiąz ki: Pra ca na
pro duk cji. Pro duk cja wa rzyw lub owo ców.
W za leż no ści od dzia łu pra ca przy pa ko -
wa niu, my ciu, cię ciu, zbie ra niu i ukła da -
niu - pra cow nik mo że być prze no szo ny na
róż ne dzia ły. Pra ca w za kła dzie pro duk cyj -
nym na ha li, tem pe ra tu ra ok 4 stop nie.
Ofe ru je my: Staw ki wie ko we eu ro brut -
to/h: 19 lat - eu ro; 6,00, 20 lat - eu ro;
6,00, 21 lat - eu ro; 6,55, 22 la ta - eu ro;
7,67, 23 la ta i wię cej: 9,03. Wy so kość
staw ki wzra sta wraz ze sta żem pra cy. Za -
kwa te ro wa nie - za pew nia pra co daw ca,
płat ne -86,45 eu ro/ty dzień. Pra cow ni ków
obo wią zu je ulga po dat ko wa. Ubez pie cze -
nie za pew nia pra co daw ca - płat ne 18,90
eur / ty dzień, nie za leż nie od wie ku. Pra ca
zmia no wa (3 zmia ny - nie re gu lar ne), 8 go -
dzin dzien nie. Pra ca tak że w week en dy,
ilość go dzin pra cy (32-40), nad go dzi ny w
za leż no ści od ty go dnia pra cy. Do jazd do
pra cy za pew nio ny. Wy ma ga nia: Go to -
wość do wy jaz du na dłuż szy okres cza su!;
Min. ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka
an giel skie go – spraw dza na roz mo wą te -
le fo nicz ną!; Ela stycz ność co do pra cy w
róż nych go dzi nach (na róż ne zmia ny);
Uczci wość, rze tel ność; chęć zdo by cia do -
świad cze nia za wo do we go. Za in te re so wa -
nych kan dy da tów pro si my o wy sła nie CV
na ad res: ho lan dia@eu ro work.net.pl z do -
pi skiem: „Pra cow nik pro duk cji/wa rzy wa,
owo ce”. Kon takt te le fo nicz ny:
322580564. Pro si my o umiesz cza nie w
CV klau zu li o ochro nie da nych oso bo -
wych: "Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie
mo ich da nych oso bo wych za war tych w
mo jej ofer cie pra cy dla po trzeb nie zbęd -
nych do re ali za cji pro ce su re kru ta cji
(zgod nie z Usta wą z dnia 29.08.1997 ro -
ku o Ochro nie Da nych Oso bo wych; tekst
jed no li ty: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
ze zm.)." In for mu je my, że kon tak tu je my
się tyl ko z wy bra ny mi kan dy da ta mi!

P R A C A
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Stu den ci Po li tech ni ki Rze szow skiej
bę dą re pre zen to wać Pol skę w te go -
rocz nych świa to wych fi na łach Ima -
gi ne Cup, któ re na prze ło mie lip ca
i sierp nia od bę dą się w Se at tle
(USA) – po in for mo wa ło Cen trum
Pra so we Mi cro soft w prze sła nym
PAP ko mu ni ka cie. 

W świa to wych pół fi na łach, prze pro -
wa dzo nych on li ne w ma ju, dru ży na Po -
wer of Vi sion, sta nę ła w szran ki ze stu -
den ta mi z 76 państw, któ rzy za pre zen -
to wa li 170 pro jek tów. Osta tecz nie ze -
spół z Rze szo wa zna lazł się w ści słym
gro nie 35 dru żyn, któ re po wal czą o zwy -
cię stwo w tym naj więk szym na świe cie
kon kur sie tech no lo gicz nym dla stu den -
tów, or ga ni zo wa nym przez fir mę Mi cro -
soft. W tym ro ku na na gro dy prze zna -
czo no w su mie 1 mln do la rów – naj wię -
cej w hi sto rii kon kur su.

Te go rocz na edy cja kon kur su zo sta nie
prze pro wa dzo na w 3 głów nych ka te go -
riach: Gry (Ga mes) – uczest ni cy two rzą
gry na plat for my Win dows (PC lub ta -
blet), Win dows Pho ne, Xbox al bo Ki -
nect; In no wa cje (In no va tion) – to miej -
sce dla naj bar dziej in no wa cyj nych, prze -
ło mo wych i atrak cyj nych apli ka cji stwo -
rzo nych przy po mo cy tech no lo gii oraz

na rzę dzi Mi cro soft; Pro jek ty Spo łecz ne
(World Ci ti zen ship) – pro jek ty ma ją ce
na ce lu roz wią zy wa nie glo bal nych pro -
ble mów świa ta przy uży ciu in no wa cyj -
nych tech no lo gii.

Wła śnie w tej ostat niej ka te go rii star -
tu je ze spół Po wer of Vi sion. Rze szow scy
stu den ci stwo rzy li „Fa ce Con trol ler”
– roz wią za nie dla osób nie peł no spraw -
nych, któ re wy ko rzy stu je Ki nect for Win -
dow. Z po mo cą apli ka cji użyt kow nik
mo że kon tro lo wać sys tem przy uży ciu
ru chów gło wy i mi mi ki twa rzy. Do dat ko -
wo apli ka cja roz po zna je mo wę, dzię ki
cze mu moż li we jest dyk to wa nie po je -
dyn czych słów, wy ra zów lub ca łych
zdań. (wię cej na ten te mat w ser wi sie
Na uka w Pol sce HY PER LINK „http://na -
ukaw pol sce. pap. pl/ak tu al no -
sci/news, 400005, stu den ci -opra co wa -
li -nie dro gi -sys tem -kto ry -za sta pi -kla wia -
tu re -i -mysz ke. html” tu taj)

„In for ma cja o tym, że zna leź li śmy się
w gru pie 13 naj lep szych na świe cie dru -
żyn w ka te go rii World Ci ti zen ship bar -
dzo nas za sko czy ła. Nie zwy kle się cie -
szy my z te go wy róż nie nia, ale wie my, że
kon ku ren cja jest bar dzo sil na, dla te go
nie za mie rza my spo cząć na lau rach.
Naj bliż sze 2 mie sią ce po świę ci my
na do pra co wa nie na sze go pro jek tu tak,
aby jak naj le piej za pre zen to wać się

na fi na łach w Se at tle – pod kre ślił Nor -
bert Pisz, czło nek ze spo łu Po wer of Vi -
sion, cy to wa ny w ko mu ni ka cie.

W świa to wych fi na łach pol ska re pre -
zen ta cja bę dzie mia ła do po ko na nia
w swo jej ka te go rii 12 dru żyn, m.in. z Au -
stra lii, Chin czy Sta nów Zjed no czo nych.

Ima gi ne Cup jest or ga ni zo wa ny
od 2003 ro ku. W do tych cza so wych 11
edy cjach wzię ło udział ok. 1,7 mi lio -
na stu den tów, re pre zen tu ją cych po -
nad 190 kra jów. Pol scy re pre zen tan ci
nie zmien nie od 2005 ro ku od no szą
suk ce sy w ko lej nych świa to wych edy -
cjach te go kon kur su. Do tej po ry aż 23
ra zy sta wa li na po dium, zdo by wa jąc 7
pierw szych miejsc, 9 dru gich i 7 trze -
cich.

Jak za po wia da Mi cro soft, pod czas fi -
na łów 12. edy cji uczest ni ków bę dą oce -
niać m.in. Sa tya Na del la, dy rek tor ge ne -
ral ny fir my Mi cro soft, Ha di Par to vi
współ za ło ży ciel Co de. org oraz Erik Mar -
tin, dy rek tor ge ne ral ny Red dit.

Wiel ki fi nał Ima gi ne Cup 2014 roz -
pocz nie się już 29 lip ca w Se at tle i po -
trwa do 2 sierp nia. Opis wszyst kich dru -
żyn, któ re się w nim zmie rzą zna leźć
na tej stro nie.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Studenci z Rzeszowa 
w światowych finałach Imagine Cup

FOT. FREEIMAGES. COM / LIZE RIXT
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Kie dy do Urzę du Gmi ny
w Cięż ko wi cach do tar ło
ostrze że nie z po wia to we go
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy -
so we go, nikt nie spo dzie wał
się   tak dra ma tycz ne go i za -
ska ku ją ce go roz wo ju wy da -
rzeń. Jesz cze te go sa me go
dnia wia do mość o moż li wej
wy so kiej fa li po wo dzio wej
do tar ła do pre ze sów OSP,
Po li cji, soł ty sów i miesz kań -
ców bę dą cych w tzw. „sys te -
mie au to ma tycz ne go te le fo -
nicz ne go po wia da mia nia
miesz kań ców”.

Na stęp ne go dnia bur mistrz
gmi ny Cięż ko wi ce zwo łał w try -
bie pil nym ro bo cze spo tka nie
gmin ne go Ze spo łu Za rzą dza nia
Kry zy so we go w ce lu pod ję cia
dzia łań za po bie gaw czych
i ostrze gaw czych oraz zor ga ni zo -
wa nia pra cy wszyst kich nie zbęd -
nych w tym za kre sie służb na te -
re nie gmi ny. Pod ję to wów czas
sze reg de cy zji, któ re w na stęp -
nych dniach oka za ły się bar dzo
po moc ne w sku tecz nej wal ce
z ży wio łem. Roz wie zio ny zo stał
pia sek oraz wor ki do jed no stek
OSP w Ja strzę bi, Bru śni ku i Zbo -
ro wi cach, a po szcze gól nym jed -
nost kom przy dzie lo no szcze gó -
ło we za da nia. Pod ję to de cy zję
o za bez pie cze niu przejść w pa li -
sa dzie przy uli cy Kry nic kiej. Zor -
ga ni zo wa no sys tem wy da wa nia

wor ków na pia sek. W Szkol nym
Schro ni sku Mło dzie żo wym przy -
go to wa no po ściel i miej sca dla
osób któ re mo gły być ewa ku -
owa ne  z za gro żo nych miejsc.

Na stęp ne go dzi ny po ka za -
ły jak po trzeb ne by ły te przy -
go to wa nia. O go dzi nie 16.00
– 15 ma ja z Gry bo wa nad -
szedł mel du nek o wy la niu

wo dy z ko ry ta Bia łej Tar now -
skiej, a po go dzi nie mo ni to -
ring rze ki wy ka zał już prze -
kro cze nie sta nu alar mo we -
go. Wte dy sta ło się ja sne, że

Cięż ko wi ce mu szą przy go to -
wać się na przyj ście wiel kiej
wo dy. Do miesz kań ców po -
szły ostrze gaw cze sms -y,
a o go dzi nie 18.15 bur -

mistrz ogło sił stan po wo -
dzio wy w gmi nie Cięż ko wi -
ce.  Rze ka roz la ła się w swo -
im sta rym ko ry cie za ta pia -
jąc upra wy rol ne oraz pod ta -
pia jąc po je dyn cze bu dyn ki
pry wat ne oraz fir mo we
umiej sco wio ne w bez po śred -
nim są siedz twie rze ki. Za la -
ny zo stał sta dion spor to wy
KS Cięż ko wian ka.

Na szczę ście wo da nie wdar -
ła się do mia sta. Tym sa mym
nie po wtó rzy ła się już sy tu acja
sprzed czte rech lat. Wo da za -
czę ła opa dać i sy tu acja po wo li
sta bi li zo wa ła się. Na stęp ne go
dnia czy li 16 ma ja moż na już
by ło od wo łać alarm prze ciw po -
wo dzio wy. Nie ste ty na tu ra po -
ka za ła, że jest nie prze wi dy wal -
na. O go dzi nie 16.30 te go sa -
me go dnia z gmi ny Bo bo wa
nad szedł mel du nek o lo kal -
nym obe rwa niu chmu ry,
w związ ku z tym bur mistrz  Zbi -
gniew Jur kie wicz po now nie
ogło sił alarm prze ciw po wo -
dzio wy. Nad cho dzą ce mel dun -
ki od gmin nych służb ra tow ni -
czych da wa ły nie mal ka ta stro -
ficz ny ob raz sy tu acji. Tym ra -
zem to nie Bia ła Tar now ska za -
ata ko wa ła. Zro bi ły to nie win ne
i ma low ni cze na co dzień stru -
my ki o na zwach, któ re w peł ni
od da ją ich po ło że nie: Zbo ro -
wian ka, Ką śnian ka, Sie kier -
czan ka, Bo go nio wian ka, Ostru -
szan ka, Bru śni czan ka. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 10

FOT. FREEIMAGES. COM / PENNY MATHEWS

Ude rzy ła dwa ra zy
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San do mier scy po li cjan ci za -
trzy ma li 20-lat ka, u któ re go
w miesz ka niu zna leź li plan -
ta cję ko no pi in dyj skich. Ro -
śli ny znaj do wa ły się w spe -
cjal nej skrzy ni na stry chu do -
mu. Za to prze stęp stwo mo że
gro zić ka ra do 3 lat po zba -
wie nia wol no ści. 

Po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w San do mie rzu od pew -
ne go cza su po dej rze wa li, że
miesz ka niec jed nej z miej sco -
wo ści w gmi nie Lip nik mo że
trud nić się nar ko ty ko wym pro -
ce de rem. Po dej rze nia mun du -
ro wych po twier dzi ły się. W do -
mu 20-lat ka z gmi ny Lip nik,
san do mier scy kry mi nal ni,
przy wspar ciu po li cjan tów z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji
w Opa to wie, zna leź li plan ta cję
ko no pi in dyj skich. 115 sa dzo -
nek tej ro śli ny o wy so ko ści
od 50 do 70 cen ty me trów
znaj do wa ło się w spe cjal nie
przy go to wa nej skrzy ni, wy po -
sa żo nej mię dzy in ny mi w wen -
ty la to ry i lam py.

Ro śli ny tra fią do po li cyj ne go
la bo ra to rium kry mi na li stycz ne -
go, zaś mło dy męż czy zna zo stał
za trzy ma ny.

Jak usta li li kry mi nal ni, nar ko -
ty ki z tej plan ta cji mia ły w głów -
nej mie rze tra fić do od bior ców
na te re nie po wia tu san do mier -

skie go. 20-la tek mo że tra fić
za krat ki na wet na trzy la ta.

ŹRÓ DŁO: EXTRA KOR SO

Plan ta tor za krat ka mi

FOT. FRE EIMA GES. COM / ED DY BLOM
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Spły wa ją ca z pól wo da bły ska -
wicz nie za mie ni ła te le ni we
na co dzień po tocz ki w po tęż ne
ma sy wo dy, któ re w bły ska wicz -
nym tem pie pod my wa ły go spo -
dar stwa, za mu la ły upra wy, zry -
wa ły most ki, mo sty i prze pu sty.
Pod my wa ły dro gi grun to we i as -
fal to we. Po waż nie za gro zi ły dro -
gom po wia to wym w Sie kier czy -
nie i Ką śnej.

Na stęp ny dzień od sło nił w peł -
ni po nie sio ne stra ty. Wie le ze
szkód po wsta ło   na co do pie ro
ukoń czo nych obiek tach wod -
nych i dro go wych, któ re od no -
wio no po po przed niej po wo dzi

z 2010 ro ku. Miesz kań cy gro -
mad nie zgła sza li stra ty i pro si li
o po moc w usu wa niu skut ków
na wał ni cy. Zo sta ły na tych miast
po wo ła ne trzy gmin ne ze spo ły
do zin wen ta ry zo wa nia strat po -
wo dzio wych na te re nie ca łej
gmi ny. Rol ni cy zo sta li po wia do -
mie ni o moż li wo ści zgło sze nia
strat w swo ich go spo dar stwach
do spe cjal nej ko mi sji Wo je wo dy
Ma ło pol skie go za po śred nic -
twem i przy po mo cy urzęd ni ków
Urzę du Gmi ny.

W chwi li obec nej trud no okre -
ślić kwo ty okre śla ją cych stra ty
po nie sio ne przez gmi nę w wy ni -
ku tych dwóch ata ków wo dy.
Wciąż pra cu ją ko mi sje sza cu ją ce

stra ty. Trwa przyj mo wa nie wnio -
sków od rol ni ków. Z do tych cza so -
wych prac wy ni ka, że zo sta ło
uszko dzo nych w róż nym stop -
niu 39 bu dyn ków miesz kal nych
i 22 bu dyn ki go spo dar cze. In ne
obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej
jak np par kin gi, obiek ty spor to -
we, pla ce -w licz bie 11. Zo sta ło
znisz czo nych ok. 25 ki lo me trów
dróg i pięć mo stów. Za la ne upra -
wy sza cu je się na ok. 150 hek ta -
rów. Łącz nie po dwój ny atak roz -
sza la łej wo dy wy rzą dził w gmi nie
Cięż ko wi ce stra ty, któ re obec nie
sza co wa ne są  na po zio mie ok. 7
mi lio nów zło tych.

BOG DAN KROK

ŹRÓ DŁO: EXTRA GA LI CJA

FOT. FREEIMAGES. COM / LAMASSAR

Ude rzy ła dwa ra zy
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Dru ży na pol skich stu den tów z Ne ed
for C za ję ła pierw sze miej sce w świa -
to wym kon kur sie Hel lo World Open,
któ re go fi nał od był się w Hel sin kach.
Srebr ny me dal wy wal czy ła bra zy lij -
ska dru ży na Ita ra ma, a trze cie Re so -
car z Fin lan dii. 

Or ga ni za to rem, roz gry wa nych po raz
pierw szy za wo dów by ła fiń ska fir ma tech no -
lo gicz na Re ak tor i pro du cent gier mo bil nych
Su per cell. Za da niem uczest ni ków by ło stwo -
rze nie pro gra mu umoż li wia ją ce go jak naj -
szyb szą jaz dę i po ko na nie kon ku ren tów
w wir tu al nym wy ści gu For mu ły 1.

Naj le piej to za da nie wy ko na li pol scy pro -
gra mi ści: dr Woj ciech Jaś kow ski i Piotr Żur -
kow ski z Po li tech ni ki Po znań skiej oraz To -
masz Żur kow ski z Go ogle.

Dr Woj ciech Jaś kow ski, któ ry pra cu je ja ko
ad iunkt w In sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki
Po znań skiej, za czął pro gra mo wać 16 lat te -
mu i wciąż spra wia mu to wie le sa tys fak cji.
„To jak two rze nie cze goś z ni cze go” – za zna -
cza Jaś kow ski. To masz Żur kow ski pro gra -
mu je od 12. ro ku ży cia i od tam tej po ry to za -
ję cie jest je go naj więk szą pa sją. „Naj więk -
sza fraj da za czę ła się na uni wer sy te cie, kie -
dy mo głem przez ca ły czas ro bić to, co spra -
wia mi naj wię cej przy jem no ści, czy li pro gra -
mo wać” – przy znał. Je go brat Piotr ko do wa -
niem za jął się pięć lat te mu.

W na gro dę pol ska dru ży na otrzy ma ła 5
tys. eu ro, a lau re aci dru gie go i trze cie go
miej sca od po wied nio 3 tys. eu ro i 2 tys.
eu ro.

W roz gry wa nych po raz pierw szy za wo -
dach uczest ni czy ło po nad 2,5 tys. dru żyn re -
pre zen tu ją cych 90 kra jów świa ta. W ma ju
za wod ni cy, po dzie le ni na trzy re gio ny świa ta,
uczest ni czy li w kwa li fi ka cjach. Pol scy re pre -
zen tan ci mie rzy li się z dru ży na mi z Eu ro py
i Afry ki. W czerw cu naj lep szych osiem dru -
żyn zmie rzy ło się w bez po śred nim star ciu
w Hel sin kach.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE 

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

W cią gu 15 lat funk cjo no wa -
nia sys te mu kre dy tów stu -
denc kich ban ki udzie li ły po -
ży czek bli sko 382 ty siąc om
stu den tów. Te raz kre dyt wy -
pła ca ny jest 5 proc. stu den -
tów i dok to ran tów – wy ni ka
z da nych udo stęp nio nych
na stro nie Mi ni ster stwa Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go. 

Kre dyt stu denc ki jest udzie la -
ny na czas stu diów i wy pła ca ny
mak sy mal nie przez 6 lat,
a w przy pad ku stu diów dok to -
ranc kich – przez 4 la ta. Tran sze
kre dy tu – w koń czą cym się ro ku
aka de mic kim wy no si ły
one 600 zł – wy pła ca ne są
przez 10 mie się cy ro ku aka de -
mic kie go. Pierw szeń stwo w po -
zy ski wa niu kre dy tu ma ją oso by,
w któ rych ro dzi nie do chód nie
prze kra cza 2,3 tys. zł na oso bę.
Spła ta kre dy tu roz po czy na się
zwy kle po upły wie dwóch lat
od da ty ter mi nu ukoń cze nia stu -
diów. W okre sie po bie ra nia kre -
dy tu oraz w trak cie dwu let nie go
okre su ka ren cji od set ki od kre -
dy tu spła ca ne są przez bu dżet
pań stwa.

Spo śród wszyst kich 382 tys.
kre dy tów stu denc kich udzie lo -
nych w la tach 1998–2014,
w ca ło ści spła co nych zo sta ło już
ok. 228 ty się cy. Obec nie z sys te -
mu ko rzy sta ją ok. 154 ty sią ce
osób, z cze go w trak cie ka ren cji
lub spła ty jest ok. 76 ty się cy kre -
dy tów. „Ozna cza to, iż kre dyt stu -
denc ki jest obec nie wy pła ca ny 5

proc. stu den tów i dok to ran tów”
– czy ta my na stro nie MNiSW.

Z róż ne go ro dza ju umo rzeń
kre dy tu od po cząt ku funk cjo no -
wa nia sys te mu do koń ca 2013
r. sko rzy sta ło 16,6 tys. kre dy to -
bior ców. By ły to głów nie te oso -
by, któ re ukoń czy ły stu dia w gru -
pie 5 proc. naj lep szych ab sol -
wen tów uczel ni. One mo gły li -
czyć na umo rze nie 20 proc. kre -
dy tu. Po za tym czę ścio we lub
cał ko wi te umo rze nie kre dy tu
mo że być do ko na ne z uwa gi
na trud ną sy tu ację ży cio wą lub
trwa łą utra tę zdol no ści do spła ty
zo bo wią zań.

Pod czas ak cji kre dy to wej
w ro ku aka de mic -
kim 2013/2014 ban ki ze bra ły
po nad 11 tys. wnio sków kre dy -
to wych, a do koń ca mar ca 2014
r. ban ki za war ły ze stu den ta mi
i dok to ran ta mi po nad 8 tys.
umów kre dy to wych. 2 tys. osób
nie zgło si ło się w ce lu pod pi sa -
nia umo wy lub nie pod pi sa ło jej
z in nych po wo dów (np. na gła po -
pra wa sy tu acji ma te rial nej, pod -
ję cie pra cy, re zy gna cja ze stu -
diów, nie so lid ność przy spła ca -
niu in nych kre dy tów), a po -
nad 800 stu den tów nie przed -
sta wi ło ban ko wi od po wied nie go
za bez pie cze nia spła ty kre dy tu.

W efek cie po sze rze nia rzą do -
we go pro gra mu po rę czeń udzie -
la nych przez Bank Go spo dar -
stwa Kra jo we go licz ba kre dy tów
ob ję tych 70- lub 100-pro cen to -
wym po rę cze niem w ro ku aka -
de mic kim 2013/2014 wy nio sła
nie mal 3 tys., zaś od se tek po rę -
czo nych kre dy tów się gnął po -

nad 37 proc. Do dat ko wo Agen -
cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za -
cji Rol nic twa udzie li ła 119 po rę -
czeń kre dy to bior com po cho dzą -
cym z ob sza rów wiej skich.

Naj czę ściej wy bie ra nym przez
stu den tów ban kiem był PKO
Bank Pol ski S. A., z któ rym umo -
wę o kre dyt pod pi sa ło 75,5 proc.
stu den tów. Bank PE KAO S.A.
udzie lił 20 proc. no wych kre dy -
tów, Bank Pol skiej Spół dziel czo -

ści S.A. – 2,6 proc., zaś SGB -
-Bank S.A. – 2 proc.

Re sort na uki in for ma cje
z ban ków o kre dy tach stu denc -
kich uzy sku je na mo cy roz po rzą -
dze nia z 2012 r. Prze pi sy zo bo -
wią zu ją bo wiem ban ki kre dy tu -
ją ce do przed sta wia nia mi ni stro -
wi do dnia 30 kwiet nia każ de go
ro ku in for ma cji do ty czą cej licz by
udzie lo nych i umo rzo nych kre dy -
tów stu denc kich w da nym ro ku
aka de mic kim.

Kre dy ty stu denc kie z do pła tą
do opro cen to wa nia z bu dże tu
pań stwa zo sta ły wpro wa dzo ne
w 1998 ro ku ja ko ele ment roz -
sze rze nia do stę pu do szkol nic -
twa wyż sze go.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Polscy studenci zwycięzcami
światowego konkursu kodowania

FOT. FRE EIMA GES. COM / BIL LY ALE XAN DER

5 proc. studentów i doktorantów
korzysta z kredytu studenckiego
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Rak płu ca, naj częst szy no -
wo twór zło śli wy, jest gru pą
kil ku dzie się ciu cho rób o od -
mien nej bio lo gii i ce chach
ge ne tycz nych – prze ko nu ją
eks per ci w roz mo wie z PAP.
Ich zda niem te ra pie do bie ra -
ne na tej pod sta wie bę dą
przy szło ścią le cze nia za -
awan so wa ne go ra ka płu ca. 

„Jesz cze kil ka lat te mu le cze -
nie za awan so wa ne go ra ka płu -
ca do bie ra li śmy wy łącz nie
na pod sta wie pod ty pu hi sto lo -
gicz ne go, któ rych wy róż nia my
za le d wie kil ka” – po wie dział
PAP kra jo wy kon sul tant ds. ra -
dio te ra pii prof. Ra fał Dzia dziusz -
ko, za stęp ca kie row ni ka Kli ni ki
On ko lo gii i Ra dio te ra pii Uni wer -
sy tec kie go Cen trum Kli nicz ne go
w Gdań sku.

Obec nie no wo twór ten jest co -
raz czę ściej po strze ga ny ja ko
gru pa kil ku dzie się ciu cho rób,
róż nią cych się pod wzglę dem
bio lo gii i cech ge ne tycz nych
– za zna czył on ko log. Dzie je się
tak, po nie waż ana li zo wa nie mu -
ta cji lub za bu rzeń do ty czą cych

se tek, a na wet ty się cy ge nów
po zwa la co raz le piej zro zu mieć,
któ re z nich od po wia da ją za roz -
wój ra ka płu ca u po szcze gól nych
osób.

Prof. Dzia dziusz ko do dał, że
two rze nie cze goś w ro dza ju por -
tre tu ge ne tycz ne go no wo two ru
już te raz prze kła da się na moż li -
wo ści le cze nia pew nych grup pa -
cjen tów przy po mo cy tzw. te ra pii
ukie run ko wa nych mo le ku lar nie.
Na ukow cy li czą, że w przy szło ści
moż li wo ści te bę dą jesz cze szer -
sze.

Dzia ła nie le ków ukie run ko wa -
nych mo le ku lar nie po le ga
na blo ko wa niu wa dli we go biał -
ka, któ re po wsta je wsku tek da -
nej mu ta cji czy zmia ny ge ne tycz -
nej. Je go ak tyw ność pro wa dzi
do nie kon tro lo wa ne go po wie la -
nia się ko mó rek no wo two ru. Le -
ki te są znacz nie bar dziej wy biór -
cze niż kla sycz na che mio te ra pia
i nie raz znacz nie bar dziej prze -
dłu ża ją ży cie pa cjen tom. „Ma my
przy kła dy cho rych, któ rzy kie dyś
ży li by naj wy żej 6-9 mie się cy,
a te raz ży ją 2-3 la ta, pra cu ją,
pro wa dzą ak tyw ne ży cie” – po -
wie dział prof. Dzia dziusz ko. Do -
dał, że są też in ne przy kła dy le -

ków ce lo wa nych, któ rych sku -
tecz ność jest znacz nie mniej sza.

Jak po wie dział PAP dr Da riusz
Ko wal ski z Kli ni ki No wo two rów
Płu ca i Klat ki Pier sio wej Cen -
trum On ko lo gii -In sty tu tu w War -
sza wie, obec nie cho rzy na ra ka
płu ca w Pol sce ma ją fi nan so wa -
ne le cze nie z uży ciem dwóch le -
ków ukie run ko wa nych mo le ku -
lar nie. Są to cho rzy z za awan so -
wa nym nie drob no ko mór ko wym
ra kiem płu ca z obec ną mu ta cją
ak ty wu ją cą w ge nie EGFR (gen
ko du ją cy re cep tor na skór ko we -
go czyn ni ka wzro stu). Ist nie je
moż li wość za sto so wa nia tej gru -
py le ków już w pierw szej li nii le -
cze nia w ra mach pro gra mu le -
ko we go, sto su jąc je den z in hi bi -
to rów ki na zy ty ro zy no wej EGFR
– er lo ty nib lub ge fi ty nib.

In ne ukie run ko wa ne mo le ku -
lar nie le ki, sto so wa ne w le cze niu
ra ka płu ca, nie są w na szym kra -
ju re fun do wa ne ze środ ków pu -
blicz nych.

„Obec nie cze ka my na re fun -
da cję no we go le ku za li cza ne go
do in hi bi to rów ki na zy ty ro zy no -
wej EGFR – afa ty ni bu, któ ry ma
nie co in ny me cha nizm dzia ła -
nia” – po wie dział dr Ko wal ski.

Prof. Dzia dziusz ko za zna czył,
że ja ko le karz chciał by móc za -
ofe ro wać wy bra nej gru pie swo -
ich pa cjen tów lek z gru py in hi bi -
to rów ki na zy ALK – kry zo ty nib.
W paź dzier ni ku 2012 r. za re je -
stro wa no go w Unii Eu ro pej skiej.
Lek jest prze zna czo ny dla pa -
cjen tów z tzw. gru czo ło wym ra -
kiem płu ca, u któ rych stwier dza
się fu zję ge nu ALK z in nym ge -
nem, naj czę ściej ge nem EML -4.

„Efek ty sto so wa nia go u pa -
cjen tów w ra mach dru giej fa zy
ba dań kli nicz nych by ły tak spek -
ta ku lar ne, że w USA i Unii Eu ro -
pej skiej lek prze szedł przy spie -
szo ną re je stra cję” – po wie dział
dr Ko wal ski.

Obec nie jest on re fun do wa ny
w więk szo ści kra jów Eu ro py Za -
chod niej, a tak że np. w Buł ga rii
i Sło wa cji. W Pol sce we wrze -
śniu 2013 r. Agen cja Oce ny
Tech no lo gii Me dycz nych (AOTM)
nie za re ko men do wa ła fi nan so -
wa nia go ze środ ków pu blicz -
nych, ar gu men tu jąc mię dzy in -
ny mi, że ko rzy ści uzy ski wa ne
dzię ki sto so wa niu le ku są nie -
pro por cjo nal nie ma łe w sto sun -
ku do je go ce ny.

Jak wy ja śnił w roz mo wie
z PAP prof. Piotr Wy soc ki, kie -
row nik Klin ki On ko lo gicz nej
przy ul. Wa wel skiej na le żą cej
do Cen trum On ko lo gii -In sty tu tu
w War sza wie, w ba da niach kli -
nicz nych prak tycz nie u wszyst -
kich cho rych otrzy mu ją cych ten
lek do cho dzi ło do zmniej sze nia
się wiel ko ści gu zów, za trzy ma -
nia cho ro by oraz zła go dze nia ob -
ja wów. Lek był rów nież znacz nie
le piej to le ro wa ny niż kla sycz -
na che mio te ra pia, co prze kła da -

ło się na znacz nie lep szą ja kość
ży cia pa cjen tów. „W bar dzo wą -
skiej po pu la cji cho rych, u któ -
rych stwier dza się obec ność ge -
nu fu zyj ne go ALK -EM L4 sto so -
wa nie te go le ku jest du żo bar -
dziej uza sad nio ne niż che mio te -

ra pii, czy ja kie go kol wiek in ne go
le ku ce lo wa ne go” – za zna czył
eks pert.

Prof. Dzia dziusz ko zgo dził się,
że lek jest bar dzo dro gi – koszt
le cze nia jed ne go pa cjen ta sza -
cu je się na kil ka set ty się cy zło -
tych rocz nie „De cy zja o re fun da -
cji ta kiej te ra pii jest na pew no
trud na, bo w na szym kra ju ma -
my ogra ni czo ne środ ki na opie -
kę zdro wot ną. Jest to du że wy -
zwa nie rów nież dla sys te mów
zdro wot nych bo ga tych państw.
De cy zja ta ka mu si uwzględ niać
bo wiem al ter na ty wę in nych
efek tyw nych form opie ki zdro -
wot nej, któ rą moż na by uzy skać
za ta kie sa me środ ki fi nan so we”
– po wie dział on ko log.

Zwró cił jed no cze śnie uwa gę,
że sy tu acja cho rych z ra kiem
płu ca, dla któ rych ist nie ją te ra -
pie ce lo wa ne mo le ku lar nie jest
szcze gól na. „Są to prze waż nie
lu dzie w mło dym wie ku. Czę sto
ni gdy nie pa li li pa pie ro sów. Cho -
ro ba spa da na nich jak nie spo -
dzie wa ny cios w okre sie naj -
więk szej in ten syw no ści ży cia za -
wo do we go, ro dzin ne go” – tłu -
ma czył. ‹ ‹ ‹

FOT. FREEIMAGES. COM / ADAM CIESIELSKI
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Eksperci: rak płuca to
kilkadziesiąt różnych nowotworów
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Lek ge ne rycz ny dzia ła tak sa -
mo jak je go pier wo wzór, ale
jest tań szy, co po zwa la za -
osz czę dzić pa cjen tom i sys -
te mo wi opie ki zdro wot nej
– pod kre śla li w po nie dzia łek
spe cja li ści na kon fe ren cji
pra so wej „Cy kle ży cio we le -
ków. Le ki re fe ren cyj ne, ge -
ne rycz ne i bio po dob ne”. 

Kon fe ren cja pra so wa od by ła
się w ra mach ogól no pol skiej
kam pa nii „Lek bez piecz ny”, zor -
ga ni zo wa nej przez Urząd Re je -
stra cji Pro duk tów Lecz ni czych,
Wy ro bów Me dycz nych i Pro duk -
tów Bio bój czych.

„By po wstał in no wa cyj ny lek,
po trzeb ne są dwa eta py: ba da -
nia przed kli nicz ne i kli nicz ne”
– mó wił kie row nik Za kła du Far -
ma ko lo gii Do świad czal nej In sty -

tu tu Me dy cy ny Do świad czal nej
i Kli nicz nej PAN im. M. Mos sa -
kow skie go prof. Pa weł Grieb.

Ba da nia przed kli nicz ne to
od 25 do 55 proc. kosz tów opra -
co wa nia le ków. Na tym eta pie
trze ba zsyn te ty zo wać i prze ba -
dać śred nio 10 tys. związ ków,
spraw dza jąc ich dzia ła nie
na zwie rzę tach do świad czal -
nych, izo lo wa nych na rzą dach czy
ko mór kach.

Póź niej są jesz cze trzy fa zy ba -
dań kli nicz nych na co raz więk -
szych gru pach pa cjen tów (co ge -
ne ru je od 45 do 75 proc. kosz -
tów) – mó wił Grieb.

Do dał, że od zło że nia wnio sku
pa ten to we go do re je stra cji le ku
mo że upły nąć na wet 16 lat,
a śred ni koszt ba dań to 1,2 mi -
liar da do la rów (cza sa mi na wet 2
mi liar dy). Na wet po myśl ne wy ni -
ki wszyst kich trzech faz ba dań
na kil ku na stu ty sią cach osób
nie da ją pew no ści, że po re je -
stra cji i wpro wa dze niu na ry nek
nie po ja wią się pro ble my. Zda -
rzy ło się to już kil ka na ście ra zy;
ostat nio w przy pad ku prze ciw za -
pal ne go Vio xxu, któ ry miał chro -
nić żo łą dek, ale u nie któ rych
osób uszka dzał ser ce.

Jak wy ja śnił pro fe sor, ochro -
na pa ten to wa le ku trwa śred -
nio 8-10 lat. Przez ten czas pro -
du cent sta ra się po kryć kosz ty
i jak naj wię cej na nim za ro bić.

Gdy wy ga sną pra wa pa ten to -
we, in ni pro du cen ci mo gą za -
cząć wy twa rzać ten sam pre pa -
rat – wów czas no si on na zwę le -
ku ge ne rycz ne go. Gdy ge ne ryk
po ja wi się na ryn ku, je go ce -
na gwał tow nie spa da (nie kie dy
na wet o 90 proc.). Pro du cent ge -
ne ry ku nie po no si już wy dat ków
zwią za nych z kosz tow ny mi ba -
da nia mi kli nicz ny mi. Wy star czy,
że od two rzy za mien nik. Kosz ty
je go pro duk cji to drob ny uła mek
ce ny żą da nej przez pro du cen ta
le ku ory gi nal ne go – tłu ma czył
Grieb.

„Dzię ki ge ne ry kom ma le ją
kosz ty le cze nia jed nych cho rób,

a za osz czę dzo ne pie nią dze moż -
na prze zna czyć na le cze nie in -
nych cho rób dro gi mi le ka mi in -
no wa cyj ny mi. W ska li Unii Eu ro -
pej skiej oszczęd no ści zwią za ne
z ge ne ry ka mi oce nia ne są na 35
mld do la rów” – mó wił prof.
Grieb. – Szcze gól nym przy pad -
kiem są le ki bio lo gicz ne, skom -
pli ko wa ne związ ki wy twa rza ne
przez ży we ko mór ki. W ich przy -
pad ku ge ne ry ki to le ki +bio po -
dob ne+ o ta kim sa mym dzia ła -
niu”.

Na czel nik Wy dzia łu Oce ny Do -
ku men ta cji Far ma ko lo gicz no -
-Tok sy ko lo gicz nej i Bio rów no -
waż no ści w Urzę dzie Re je stra cji
Pro duk tów Lecz ni czych Mi chał

Czar no gór ski za pew nił, że le ki
ge ne rycz ne za wie ra ją tę sa mą
sub stan cję czyn ną o już po zna -
nych wła ści wo ściach.

Mu szą one mieć ta kie sa mo
dzia ła nie, jak le ki in no wa cyj ne
i mu szą mieć udo wod nio ną bio -
rów no waż ność, czy li osią gać ta -
kie sa mo stę że nie we krwi – mó -
wił Czar no gór ski.

Za pew nił po nad to, że do pusz -
czo ne do ob ro tu ge ne ry ki nie są
„brud ne”, czy li nie za wie ra ją wię -
cej za nie czysz czeń niż le ki ory gi -
nal ne.

„Nie moż na ich na zwać pod -
rób ka mi. To peł no war to ścio we,
tań sze za mien ni ki le ków in no -
wa cyj nych – pod kre ślił Czar no -

gór ski. – Mo gą się róż nić opa ko -
wa niem, ale w su mie róż nią się
od sie bie tak jak prąd w dwóch
róż nych gniazd kach elek trycz -
nych, czy li wca le”.

Aby zi den ty fi ko wać od po -
wied nik le ku, któ ry moż na sto -
so wać z nim za mien nie, wy -
star czy po rów nać umiesz czo ne
na ich opa ko wa niu da ne do ty -
czą ce daw ki, dzia ła nia
(na przy kład 500 mg), po sta ci
far ma ceu tycz nej (np. ta blet ki
po wle ka ne) oraz na zwy mię -
dzy na ro do wej (np. ce fu ro xi -
mum) – mó wił Czar no gór ski.

PAP – NA UKA W POL SCE
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– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

‹ ‹ ‹

We dług dr. Ko wal skie go
mu ta cje w ge nie EGFR wy stę -
pu ją u oko ło 10-15 proc. cho -
rych z tzw. nie drob no ko mór ko -
wym ra kiem płu ca (któ ry sta -
no wi 80 proc. wszyst kich przy -
pad ków ra ka płu ca). Są to
prze waż nie mło de, nie pa lą ce
ko bie ty. Z ko lei re aran ża cja
EM L4 -ALK do ty czy oko ło 5
proc. cho rych z roz po zna nym
ra kiem nie drob no ko mór ko -
wym – głów nie mło dych nie -
pa lą cych męż czyzn. Ogól nie,
licz bę za cho ro wań na ra ka
płu ca sza cu je się w Pol sce
na ok. 20 tys. rocz nie.

Prof. Dzia dziusz ko za zna czył,
że obec nie w ba da niach kli nicz -
nych oce nia ne są ko lej ne no we
le ki, któ re dzia ła ją rów nież na no -

wo two ry z in ny mi mu ta cja mi i za -
bu rze nia mi ge ne tycz ny mi.

„Nie uciek nie my od le ków
ukie run ko wa nych mo le ku lar -
nie. Jest to przy szłość le cze nia
wie lu no wo two rów, w tym ra -
ka płu ca. Dla te go mu si my
zna leźć ja kieś roz wią za nie,
któ re po zwo li na fi nan so wa nie
no wych, dro gich te ra pii”
– pod kre ślił dr Ko wal ski. Za -
zna czył, że w chwi li obec nej
przy po mo cy tych le ków nie
uda je się wpraw dzie do pro wa -
dzić do trwa łe go wy le cze nia
cho rych, ale moż na bar dzo
zna czą co prze dłu żyć im ży cie
i po pra wić je go ja kość.

We dług prof. Wy soc kie go ak -
tu al nie te ra pie ukie run ko wa ne
mo le ku lar nie sta no wią naj waż -
niej szą in no wa cyj ną stra te gię
le cze nia cho rych na za awan so -

wa ne go ra ka płu ca. Eks pert
przy po mniał, że du że na dzie je
wią że się obec nie tak że z im mu -
no te ra pią. „Ba da nia nad jej sku -
tecz no ścią w le cze niu za awan -
so wa ne go ra ka płu ca znaj du ją
się jed nak na bar dzo wcze snym
eta pie, a na osta tecz ne po twier -
dze nie ich efek tów przyj dzie
nam jesz cze po cze kać” – za zna -
czył on ko log.

Jak pod kre ślił prof. Dzia -
dziusz ko, naj więk szą po pra wę
wy ni ków le cze nia cho rych na ra -
ka płu ca przy nio sło by wdro że nie
opie ki wie lo dy scy pli nar nej
nad ty mi pa cjen ta mi oraz wcze -
sne wy kry wa nie ra ka płu ca,
na eta pach, na któ rych moż -
na go wy le czyć ope ra cyj nie.

JO AN NA MOR GA (PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Eksperci: lek generyczny to nie podróbka
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Wi tam,
Mam ta ki pro blem: w kwiet -

niu 2013 ro ku roz po czę łam roz -
li cza nie z po dat ku i do tej po ry
nie otrzy ma łam pie nię dzy, po -
nie waż Urząd ma pro blem z mo -
im kon tem ban ko wym. W paź -
dzier ni ku 2013 ro ku wzię łam
ślub i zmie ni łam na zwi sko oraz
ad res za mel do wa nia. Do sta łam
ostat nio do ku men ty, w któ rych
wy ma ga ją od mnie pi sma z ban -
ku po twier dza ją ce go, że po da ny
przez mnie ra chu nek ban ko wy
na le ży do mnie. Bar dzo pro szę
o po moc ja kie do ku men ty wy -
słać (ko pię sta re go i no we go do -
wo du oso bi ste go?).

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Je śli Pa ni roz li cze nie zo sta ło
wy ko na ne w kwiet niu ozna cza
to, że Urząd Skar bo wy ma na wet
do 3 lat na je go opra co wa nie.
Nie mniej jed nak za zwy czaj de -
kla ra cje ta kie są opra co wy wa ne
w cza sie oko ło pół ro ku, dla te go
też na le ży uzbro ić się w cier pli -
wość i po cze kać na de cy zję po -
dat ko wą (Vo or lop gie Aan sla ag
lub Aan sla ag). Od no śnie pi sma,
któ re Pan otrzy ma ła, to na le ży
do star czyć ko pie do wo du oso bi -
ste go oraz za świad cze nie z ban -
ku, że kon to na le ży do Pa ni. 

Dro ga Re dak cjo!
Zwra cam się z proś bą o udzie -

le nie in for ma cji na te mat moż li -
wo ści uzy ska nia za sił ku ro dzin -
ne go w Ho lan dii. Mo ja sy tu acja
wy glą da na stę pu ją co: je stem
pra cow ni kiem pol skie go pra co -
daw cy, ale od de le go wa nym
do pra cy na te re nie Ho lan dii. Mój
pra co daw ca pol ski opła ca skład -
ki na ubez pie cze nie spo łecz ne
i zdro wot ne w Pol sce, na to miast
po dat ki od mo ich do cho dów są
pła co ne w Ho lan dii. Np.
za rok 2013 otrzy ma łem od mo -
je go pra co daw cy Pit -11, w któ -
rym wy ka za ne są tyl ko skład ki,
któ re zo sta ły od pro wa dzo ne
za mnie na ubez pie cze nie oraz

ja ro graf, w któ rym jest wy ka za ny
mój do chód oraz po dat ki. Zwró -
ci łem się z za py ta niem w pew -
nym biu rze ra chun ko wym czy
na le ży mi się ja kiś zwrot po dat ku
z Ho lan dii, uprzej ma pa ni wy li -
czy ła mi, że gdy bym się ubie gał
o zwrot po dat ku, to nie ste ty mi
się nie na le ży bo wy cho dzi mi
nie do pła ta, na to miast na ma wia
mnie do ubie ga nia się o za si łek
ro dzin ny z Ho lan dii, gdyż mi się
na le ży (mam dwój kę dzie ci). Tłu -
ma czy łem jej, że mój pra co daw -
ca od pro wa dza za mnie skład ki
ubez pie cze nio we w Pol sce, ale
ona upar cie twier dzi, że mi mo to
za si łek mi się na le ży. Do dam, że
nie po bie ram za sił ku ro dzin ne go
w Pol sce, bo nie speł niam kry te -
riów do cho do wych. Za wszel kie
ra dy i od po wie dzi w tej spra wie
bę dę bar dzo wdzięcz ny…

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 przy pad ku, gdy jest Pan od -
de le go wa ny do pra cy w Ho lan dii,
zgod nie z obec nym sta nem
praw nym o za si łek ro dzin ny mo -
że się Pan ubie gać tyl ko w Pol -
sce, po nie waż tam są od pro wa -
dza ne Pa na skład ki za ubez pie -
cze nie spo łecz ne. Wnio sko wa -
nie o za si łek ro dzin ny z Ho lan dii
bę dzie skut ko wa ło od rzu ce niem
wnio sku. 

Dzień do bry,
Pró bo wa łem w róż nych urzę -

dach uzy skać od po wiedź na nur -
tu ją ce mnie py ta nie, ale ni gdzie
nie uzy ska łem jed no znacz nej od -

po wie dzi. A mia no wi cie je stem
wła ści cie lem au ta, uży wam go
na te re nie Ho lan dii, je stem za -
mel do wa ny i wiem, że po pew -
nym cza sie po wi nie nem prze re -
je stro wać au to na ho len der skie
ta bli ce lub pła cić za nie po da tek.
A co je śli nie je stem wła ści cie -
lem, a au to jest, na przy kład te -
ściów lub z wy po ży czal ni, a ja je -
stem tyl ko użyt kow ni kiem? I czy
mam wte dy obo wią zek opła ce -
nia po dat ku w Ho lan dii. Czy mo -
gli by Pań stwo od po wie dzieć
na to py ta nie a ła mach swo je go
dwu ty go dni ka? Z gó ry dzię ku ję
za od po wiedz.

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 tej sy tu acji obo wią zek po -
dat ko wy bę dzie cią żył na wła ści -
cie lu au ta. 

Wi tam,
Od 15-04-2014 ro ku wy pła tę

mo je go   za sił ku cho ro bo we go
prze jął UWV, po nie waż umo wa
z pra co daw cą do bie gła koń ca.
Czy tam na fo rum, iż UWV wy pła -
ca 70 pro cent do tych cza so we go
wy na gro dze nia. Ja otrzy ma łam
de cy zję, że bę dzie mi wy pła ca -
ne 60 pro cent wy li czo nej dzien -
nej staw ki. Czy moż li we jest, ze
za ist nia ła po mył ka i po win nam
mieć wy pła ca ne 70 pro cent???

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Za zwy czaj za si łek cho ro bo -
wy fak tycz nie wy pła ca ny jest
w wy so ko ści 70 pro cent po -
przed nich za rob ków. UWV mu -
sia ło mieć jed nak ja kiś po wód,
dla któ re go jest on wy pła ca ny
w for mie po mniej szo nej. Że by
po znać ten po wód, na le ża ło by
się skon tak to wać z Urzę dem
i po znać przy czy nę te go sta nu
rze czy.  

Wi tam,
Ja kiś mie siąc te mu do sta -

łem z Ho lan dii pi smo o ko -
niecz no ści do sła nia ko pii do -
wo du oso bi ste go, po twier dze -
nia że je stem wła ści cie lem
kon ta ban ko we go po da ne go
wcze śniej i ko pii wy sła ne go li -
stu (nie ste ty wy sła łem ory gi -
nał, gdyż źle prze tłu ma czy łem
list). Wczo raj do sta łem 4 ta kie
do ku men ty, w tym to sa mo
któ re im wy sła łem wraz z ko -
pią do wo du i po twier dze niem
z ban ku. Co w ta kiej sy tu acji
po wi nie nem zro bić? Czy to
ozna cza, że z ja kie goś po wo du
wy sła ne prze ze mnie do ku -
men ty nie do tar ły do Urzę du?
Czy mo że po wi nie nem już tyl -
ko cze kać na zwrot po dat ku?

Bar dzo pro szę o po moc 

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

Od po wiedź:

Ozna cza to, że po raz ko lej ny
mu si Pan wy słać żą da ne do ku -
men ty do Urzę du.

Wi tam,
Pra cu ję w Ho lan dii od li sto pa -

da 2013 ro ku. Obec nie je stem
w 7 mie sią cu cią ży i do tej po ry
pra co wa łam, za tem 26 ty go dni
na pew no mi mi nę ło. Pra cu ję
przez biu ro po śred nic twa pra cy
w Ho lan dii, wczo raj ko or dy na tor
przy niósł mi kwi tek z biu ra, że nie
ma dla mnie pra cy i wa run ków
w fir mie na dal szą pra cę (bar dzo
du żo go dzin pra cy się za czę ło)
i ja by łam pew na, ze biu ro sa mo
prze kie ru je mnie do te go UWV
lub na cho ro bo wy, jed nak oka za -
ło się, że nic z tym nie zro bi li
i mu szę dzia łać na wła sną rę kę,
a na wet nie znam ję zy ka. Za mie -
siąc chcia łam zje chać do Pol ski
na po ród, jed nak te raz zo sta łam
bez środ ków dla mnie i dzie ciąt -
ka. Co po win nam zro bić, że by do -
stać ja kiś za si łek dla bez ro bot -
nych i ma cie rzyń ski? Jak dłu go
mak sy mal nie to po trwa? Nie
mam mel dun ku.

Pro szę o szyb ką 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:

Pa ni nie speł nia wa run ków
do otrzy ma nia za sił ku dla bez ro -
bot nych. Po win na Pa ni przejść
od ra zu na za si łek ma cie rzyń ski.

Dzień do bry,
Uro dzi łam sy na 14 grud -

nia 2013 ro ku w szpi ta lu, ale
do ubez pie cze nia do da łam go
od 1 stycz nia 2014 r., a te raz
do sta je fak tu ry do pła ce nia ze
szpi ta la za to ze sy nek le żał
tam 3 dni – oko ło 600 eu ro. Czy
ubez pie czal nia mo że mi ubez -
pie czyć sy na od 14.12.2013 ro -
ku do 31.12.2013 ro ku te raz
w ma ju?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Je śli zło ży ła Pa ni wnio sek o je -
go do ubez pie cze nie od
01.01.2014 ro ku, to nie ste ty
nie. Fak tu rę za je go po byt w szpi -
ta lu mu si Pa ni po kryć we wła -
snym za kre sie. 

Wi tam,
Mam ogrom ną proś bę zwią za -

ną z go dzi na mi gwa ran to wa ny -
mi. W mie sią cu wrze śniu by łam
na 3 mie sięcz nym za sił ku UWV
(do sta łam na 3 mie sią ce).
W trak cie te go za sił ku sa ma zna -

la złam pra cę. Za wie si łam za si -
łek. Nie mniej jed nak od mo men -
tu pod ję cia pra cy pra co daw ca
nie gwa ran tu je mi go dzin (36 ty -
go dnio wo), tyl ko wy na gro dze nie
jest za leż ne od ilo ści prze pra co -
wa nych go dzin. Mo je py ta nie
brzmi: czy UWV po wi nien do pła -
cać mi do 36 go dzin ty go dnio -
wo??? Bar dzo pro szę o kom pe -
tent ną od po wiedź.

Po zdra wiam 

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

Od po wiedź:

Z Pa ni opi su sy tu acji wy ni ka,
iż do pła ta do gwa ran to wa nych
go dzin Pa ni nie ste ty nie przy słu -
gu je. 

Dzień do bry,
Prze czy ta łem wła śnie ar ty -

kuł na pi sa ny we współ pra cy
z Kan ce la rią Po dat ko wą An ny
Kło sow skiej na te mat do dat ku
do ubez pie cze nia zdro wot ne -
go w Ho lan dii. Ja pra cu je
w Ho lan dii oko ło 6 lat, żo -
na z dzieć mi prze by wa w Pol -
sce. Py ta nie: czy mo gę przed -
sta wić żo nę ja ko part ne ra fi -
nan so we go i sta rać się o więk -
szy do da tek?  P. S. Żo na jest
za re je stro wa na w urzę dzie
pra cy w Pol sce ja ko bez ro bot -
na bez pra wa do za sił ku. Pro -
szę o po moc w wy żej wy mie -
nio nej spra wie.

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:

Je śli je ste ście Pań stwo mał -
żeń stwem i Pa na mał żon ka po -
sia da nu mer BSN (so fi num -
mer), to na le ży ją prze sta wić ja -
ko part ne ra do do dat ku do ubez -
pie cze nia. Fakt, że jest ubez pie -
czo na w Pol sce, nie po więk szy
jed nak wy mia ru do fi nan so wa -
nia do ubez pie cze nia.

Wi tam,
Chcia łem za py tać czy jest

moż li wość do sta nia do fi nan so -
wa nia do ubez pie cze nia z ro -
ku 2012, je że li ma my już
rok 2014? Z gó ry 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:

O te do fi nan so wa nie moż -
na by ło się sta rać do koń ca
sierp nia 2013 ro ku, tak więc
nie ste ty jest już za póź no.
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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 Kto to jest psy cho ana li -
tyk?

– To czło wiek, któ ry nie ma
pro ble mów tak dłu go, do pó ki
ma ją je je go pa cjen ci.

l – Pro szę po wie dzieć. Jest
coś, co pa na nie po koi? – za -
ga ja roz mo wę le karz.

– Tak. Chciał bym sko czyć
do to a le ty – od po wia da pa cjent
wier cąc się na krze śle.

– No do brze... W ta kim ra zie
po roz ma wiaj my o tym...

l – Jak świę tu jesz suk ce -
sy?

– Pi ję.
– Ale ty bez prze rwy pi jesz…
– Bo je stem uro dzo nym zwy -

cięz cą.

l – Sły sza łem, że pra cu jesz
na po czcie.

– Tak. Stem plu ję li sty.
– Nie nu dzi się to?
– Nie, prze cież co dzien nie

na stem plu jest in na da ta.

l Urzęd nicz ka na po czcie; 
– Ten list jest za cięż ki! Pro szę

do le pić jesz cze je den zna czek! 
– Pa ni na praw dę my śli, że

od te go list zro bi się lżej szy?!

l Księ ży co we od bi cie sre -
brzy ło się w je zio rze, a fa le bi -
ły o brzeg rów nie moc no, jak
fa le na mięt no ści, któ re po -
rwa ły le żą cą na pla ży pa rę.

Obo je zro bi li prze rwę na ty le
dłu gą, by mło dy czło wiek wy -
szep tał:

– Ko cha nie, czy je stem two im
pierw szym ko chan kiem?

Jej ton gło su zdra dzał coś wię -
cej, niż iry ta cję:

– Oczy wi ście, że tak! – od po -
wie dzia ła – I tak że naj lep szym.
Nie wiem, dla cze go wy męż czyź -
ni za wsze za da je cie te sa me,
śmiesz ne py ta nia!

l Ko leś umó wił się na rand -
kę w ciem no. Ale tro chę się
wy stra szył i py ta kum pla:

– A co je śli bę dzie brzyd ka jak
noc?

– Pro ste. Idź do jej do mu i je -
śli rze czy wi ście tak bę dzie za -
cznij ka słać „ekhm” i uda waj sil -
ny atak ast my.

Po szedł, za dzwo nił.
W drzwiach po ja wi ła się naj pięk -
niej sza ko bie ta ja ką wi dział. Już
otwie rał usta że by coś po wie -
dzieć, na gle:

– Ekhm, ekhm – dziew czy -
na za czę ła się du sić.

l Po rand ce:
– Czy od pro wa dzisz mnie

do do mu, Ro ma nie?
– Tak, wzro kiem...

l Roz mo wa na pierw szej
rand ce: 

– Masz ja kieś na ło gi? 
– Nie... 
– A ja kieś hob by? 
– Lu bię ro śli ny. 
– O a ja kie? 
– Chmiel, ty toń, ko no pie.

l Chło pak mó wi do swej
dziew czy ny

– Ale bę dzie my mie li su per
so bot ni wie czór. Mam trzy bi le ty
do ki na.

– Po co nam trzy bi le ty? – py -
ta dziew czy na.

– No, dla two je go ta ty, ma my
i młod szej sio stry!

l Na rand ce. Ona się spóź -
nia. Wresz cie jest:

– Ko cha nie, du żo się spóź ni -
łam?

– Ach, dro biazg. Da ta się jesz -
cze zga dza...

l Mat ka py ta cór kę: 

– Czy chłop cu, z któ rym by łaś
dziś na rand ce ca ły czas mó wi -
łaś „nie”, jak ci ka za łam? 

– Tak, ma mo. 
– A co on ci pro po no wał? 
– Py tał na przy kład: „Czy nie

prze szka dza ci, że cię tu taj do -
tknę?”, al bo: „Czy nie prze szka -
dza ci, że tu taj cię po ca łu ję?”.

l Ka wał węd kar ski:
– Bio rą?
– Nie bar dzo...
– Zła pał pan coś?
– Jed ne go.
– I co pan z nim zro bił?
– Wrzu ci łem do wo dy.
– Du ży był?
– Ta ki jak pan i też mnie iry to -

wał.

l Ma te ma tyk zor ga ni zo wał
lo te rię i za po wie dział, że wy -
gra na bę dzie nie skoń czo na.
Kie dy sprze dał wszyst kie ku po -
ny i zwy cięz ca zja wił się po od -
biór na gro dy, ma te ma tyk wy ja -
śnił spo sób jej wy pła ty: „1 do lar
te raz, 1/2 do la ra w na stęp nym
ty go dniu, 1/4 do la ra za dwa ty -
go dnie...”

l Stu dent za cze pia pro fe -
so ra na ko ry ta rzu uni wer sy te -
tu:

– Pan wy ba czy, pa nie pro fe so -
rze, czy moż na jed no py ta nie?

– Ależ na tu ral nie, mło dy czło -
wie ku, po to tu je ste śmy!

– Pa nie pro fe so rze, czy pan
śpi z bro dą pod koł drą, czy
na koł drze?

– Hmmm, ni gdy się nad tym
nie za sta na wia łem.

– No trud no, dzię ku ję, prze -
pra szam.

Po ty go dniu stu dent znów na -
ty ka się na pro fe so ra. Pro fe sor
wy cień czo ny, twarz zie mi sta,
ciem ne krę gi pod ocza mi. Uj -
rzaw szy stu den ta ryk nął:

– A bo daj pa na po krę ci ło, łaj -
da ku! Od ty go dnia spać nie mo -
gę – i tak źle, i tak nie wy god nie!

l In ży nier, fi zyk i ma te ma -
tyk do sta li ta ką sa mą ilość
siat ki ogro dze nio wej oraz po -
le ce nie oto cze nia nią jak naj -
więk sze go ob sza ru. In ży nier
ogro dził ob szar w kształ cie
kwa dra tu. Fi zyk oto czył ob -

szar w kształ cie ide al ne go ko -
ła i stwier dził, iż le piej się nie
da. Ma te ma tyk na to miast po -
sta wił ogro dze nie by le jak,
po czym wszedł do środ ka
i po wie dział:

– Je stem na ze wnątrz.

l Pra cow nik pi sze po da nie
do sze fa:

W związ ku z jed no znacz ny mi
in for ma cja mi za war ty mi w mo -
im ak tu al nym ho ro sko pie, upra -
szam o pi sem ne po twier dze nie
za po wie dzia nej tam pod wyż ki.

l Żo na od kry ła w so bie pa -
sję śpie wa nia. Do łą czy ła
do chó ru ko ściel ne go. Tak jej
się spodo ba ło, że ćwi czy ła
wszę dzie: w ła zien ce,
przed pój ściem do łóż ka,
po prze bu dze niu, w kuch ni,
pod czas oglą da nia te le wi zji,
w cza sie śnia da nia. Za każ -
dym ra zem, po chwi li jej śpie -
wu mąż wsta wał i wy cho dził
na ga nek pod po zo rem cze -
goś do zro bie nia. Żo nę to bo -
la ło i ze zło ścią po wie dzia ła:

– O co cho dzi? Nie lu bisz, jak
śpie wam, ko cha nie?

Mąż na to:
– Och, kot ku, uwiel biam twój

śpiew, ale po pro stu chcę, że by
są sie dzi mie li pew ność, że cię
nie bi ję.

l Dy ry gent nie za do wo lo ny
z gry bęb nów:

– Jak wi dać, że jest kiep skim
ma te ria łem na mu zy ka, to mu
się da je dwie pa łecz ki i sa dza
za bęb nem.

Na co ktoś zza bęb nów od po -
wia da:

– A jak i do te go się nie na da -
je, to mu się jed ną pa łecz kę od -
bie ra i szy ku je na dy ry gen ta.

l – Pa ni syn nie po wi nien
cho dzić na lek cje gry
na skrzyp cach. On nie ma
za grosz słu chu – mó wi na -
uczy ciel ka.

Na to ma ma:
– On nie ma słu chać, on ma

grać!
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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!

IZBA KUL TU RY
NIE WOL NO ODEJŚĆ

od ro dzin nej cha ty
od izby wspo mnień

od pie śni pa stusz ka
TU BO WIEM

TWIER DZĄ PRAW DY PO ZO STA JE
ca ły czas do bra
ludz ki czas mi ło ści
WSPÓŁ CZE ŚNIE DLA NAS
I DLA PO TOM NO ŚĆI

NIE ZO STA WIA MY PIE ŚNI
NA PUST KO WIU...
BRA KU TRA DY CJI
SZAN TA ŻU KUL TU RY
pieśń by ła za wsze

pierw szym go ściem w do mu
by ła KRÓ LO WĄ

naj pierw szych war to ści
WSPÓŁ CZE ŚNIE DLA NAS
I DLA PO TOM NO ŚCI

LAUR KA WI GI LIJ NA
Zi ma gwiazd ką się ście le
Na ser cu lżej, we se lej
Spo ty ka ją się ra zem w ko lę dzie
P r z y j a c i e l e
Nio są pięk ne pre zen ty:
do broć, życz li wość, przy jaźń
w tym dniu „los uśmiech nię ty”
Ni ko go nie omi ja
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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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