
Ho lan dia to kraj spe cy ficz ny.
Przy pierw szym przy jeź dzie tu -
taj dzi wi nas wie le rze czy. Jed -
nym z pierw szych szo ków jest
fakt, że gdy po dej mu je my za -
trud nie nie w tym kra ju, mu si -
my we wła snym za kre sie po -
my śleć o ubez pie cze niu. 

Do tej po ry zde cy do wa -
na więk szość na szych ro da ków
pra co wa ła w pol skich fir mach
i za kła dach i nie mu sia ła się
mar twić o kwe stie ubez pie cze -
nio we – za ła twiał to za nich kra -
jo wy pra co daw ca. Nie mniej jed -
nak przy jazd do Ho lan dii wią że
się z ko niecz no ścią ubez pie cze -
nia się na wła sną rę kę. Pro blem
ten za sad ni czo jest roz wią zy wa -
ny w mo men cie, gdy po dej mu je
się pra cę w Uit zend bu re au

(agen cja po śred nic twa pra cy),
po nie waż naj czę ściej po ma ga ją
oni swo im no wym pra cow ni kom
w ubez pie cze niu się na te re nie
Ho lan dii, wy ku pu jąc im po li sy
ubez pie cze nio we tzw. gru po we,
dzię ki cze mu nie ma się zmar -
twie nia o brak ubez pie cze nia,
a co wię cej po li sy ta kie są czę -
sto o kil ka eu ro tań sze, po nie -
waż Uit zend bu re au wy ku pu ją je
dla wie lu osób na raz, co po wo -
du je spa dek ce ny skład ki ubez -
pie cze nio wej. 

Jed nak w mo men cie, gdy
ktoś re zy gnu je z tej pra cy i chce
po zo stać na te re nie Ho lan dii
(np. po bie ra jąc za si łek dla bez -
ro bot nych lub po pro stu chcąc
się tu taj osie dlić), to kwe stia
ubez pie cze nia zdro wot ne go spa -
da na je go bar ki. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Musisz się ubezpieczyć!
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

A po praw dzie, to nie każ dy
o tym wie. Co wię cej, na wet
kie dy pra cu je się przez Uit zend -
bu re au, bar dzo czę sto w mo -
men cie wy jaz du do Pol ski (np.
na urlop dwu ty go dnio wy) ubez -
pie cze nie nie jest opła ca ne, co
ozna cza, że nie jest się ubez -
pie czo nym… ni gdzie. Tak więc
naj bez piecz niej jest wy ku pić
so bie we wła snym za kre sie po -
li sę ubez pie cze nio wą, zgod nie
z za sa dą, że prze zor ny jest za -
wsze ubez pie czo ny.

Naj roz sąd niej jest od ra zu
w mo men cie osie dle nia się tu -
taj, po bie ra nia be ne fi cjów so -
cjal nych czy po pro stu roz po czę -
cia pra cy od ra zu za in te re so wać
się te ma tem wła sne go ubez pie -
cze nia. Na le ży wte dy udać się
do pry wat nej ubez pie czal ni
(w Ho lan dii ist nie je ich po -
nad sto, tak więc moż na śmia ło
w nich prze bie rać) oraz wy ku pić
po li sę ubez pie cze nio wą. 

Ma to swo je plu sy, jak i też mi -
nu sy. Do naj więk szych plu sów

na le ży… świę ty spo kój. W przy -
pad ku, gdy zda rzy się ja kiś wy pa -
dek, na głe za cho ro wa nie lub tym
po dob ne spra wy, bez pro ble mu
moż na udać się do pla có wek
opie ki me dycz nej, w któ rych uzy -
ska się po moc le kar ską. Ko lej ny
plu sem jest za cho wa nie cią gło -
ści ubez pie cze nia w szcze gól no -
ści w trak cie trwa nia urlo pu
w Pol sce, gdy ubez pie cze nie
z pra cy (gru po we) mo że nie być
ak tyw ne. W przy pad ku wy jaz du
do Pol ski ewen tu al ne szko dy są
tak że po kry wa ne w ubez pie czal -
ni ho len der skiej, bez ko niecz no -
ści pła ce nia ra chun ków. Co wię -
cej, gdy po sia da się dzie ci lub
mał żon ka, któ ry nie jest ubez pie -
czo ny ni gdzie in dziej, moż na tak -
że je go (je) do ubez pie czyć
do swo jej po li sy. Le cze nie tych
osób (bez wzglę du na to czy tak -
że prze by wa ją w Ho lan dii czy
w Pol sce) jest po kry wa ne z po li sy
wła ści cie la. Do ubez pie cze nie
dziec ka do 18 ro ku ży cia jest dar -
mo we, a ubez pie cze nie mał żon -
ka kosz tu je kil ka na ście eu ro
mie sięcz nie.

Oso ba, któ ra we wła snym za -
kre sie się ubez pie czy, tak że
ma pra wo do do dat ku do ubez -
pie cze nia (Zorg to eslag), więc
mo że uzy skać część kosz tów
po nie sio nych na je go po kry cie
z wła sne go bu dże tu (pod wa -
run kiem, że speł nia po zo sta łe
wa run ki do uzy ska nia te go
świad cze nia). W tym miej scu
tak że chcie li by śmy za zna czyć,
iż oso by, któ re miesz ka ją w Ho -
lan dii i ma ją tu taj mel du nek są
zo bo wią za ne do ubez pie cze nia
się za ca ły okres za miesz ka nia.
W przy pad ku je go bra ku, nie
tyl ko na ra ża ją się na wy so kie
kosz ty w przy pad ku wy pad ku
czy cho ro by, ale i tak że na nie -
raz wy so kie ka ry z CVZ (Col le ge
Vo or Zor gve rze ke rin gen,
od 01.04.2014 ro ku prze mia -
no wa ny na Zor gin sti tu ut ne der -
land), któ re jest od po wie dzial -
ne za kon tro lę miesz kań ców
i re zy den tów pod wzglę dem po -
sia da nia przez nich ubez pie -
cze nia. 

Każ dy z nas po wi nien we
wła snym za kre sie prze my śleć

czy war to wy ku po wać so bie po -
li sę we wła snym za kre sie czy
sko rzy stać z ubez pie cze nia gru -
po we go. Je śli to, co ofe ru je
ubez pie cze nie gru po we, jest
za do wa la ją ce, wte dy wszyst ko
w po rząd ku. Pro ble my jed nak
po ja wia ją się w przy pad ku wy -
jaz du do Pol ski czy chę ci osie -
dle nia się na sta łe. Wte dy war -
to jed nak ubez pie czyć się sa -
mo dziel nie, bez po mo cy pra co -
daw cy, chy ba że ma my pew -
ność, że ubez pie cze nie jest cią -
głe.

(RED.)
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To już ostat nie dni, by móc
sta rać się o do dat ki z Be la -
sting dienst za rok 2013.
Tak więc wszy scy za po mi -
nal scy, któ rzy do tej po ry
nie zło ży li wnio sków o do -
da tek do ubez pie cze nia
(Zorg to eslag) czy do za sił -
ku ro dzin ne go (Kind ge bon -
den Bud get) lub do da tek
do miesz ka nia (Hu ur to -
eslag) i in nych do dat ków
za rok 2013 ma ją bar dzo
ma ło cza su, by to zro bić,
po nie waż ter min mi ja 31
sierp nia 2014 ro ku. 

Oso by skła da ją ce swo je wnio -
ski mu szą pa mię tać, by je zło żyć
przed tym ter mi nem – po je go
upły wie nie zo sta ną nie ste ty
opra co wa ne przez Be la sting -
dienst i pie nią dze po pro stu
prze pad ną. 

Sza cu je się, że ta kich za po mi -
nal skich bę dzie wie lu, tak więc
war to jak naj szyb ciej udać się
do swo jej kan ce la rii po dat ko wej,

by wnio sek zo stał zło żo ny w za -
ło żo nym przez Urząd ter mi nie. 

Pa mię tać jed nak na le ży tak że
o tym, iż w tym ro ku czas ocze ki -
wa nia na pie nią dze za rok po -
przed ni jest dość wy dłu żo ny.
Spo wo do wa ne jest to trze ma
przy czy na mi. 

Po pierw sze, Urząd zde cy do -
wa nie wy dłu żył czas na opra co -
wa nie de cy zji o do dat kach – z 8
ty go dni (jak to by ło do tych czas)
do aż 13 ty go dni. Ozna cza to, iż
już na sa mą de cy zję na le ży po -
cze kać o po nad mie siąc dłu żej. 

Co wię cej, rze sza wnio sków
o do dat ki za rok po przed ni jest
opra co wy wa na w Be la sting -
dienst w for mie tak zwa nych de -
cy zji koń co wych (De fi ni tie ve Be -
re ke ning), po wy da nej uprzed nio
de cy zji po dat ko wej za ten że rok
(czy li w tym przy pad ku
rok 2013). Tak więc, by za rok
po przed ni zo sta ła wy da na de cy -
zja od no śnie do dat ku, mu si
wpierw być wy da na de cy zja od -
no śnie roz li cze nia po dat ko we go,
po nie waż Urząd bez wie dzy
na te mat po zio mu do cho dów
nie opra cu je de cy zji o do dat -

kach (któ re przy po mi na my, za le -
żą od do cho dów po dat ni ka). 

Po trze cie na to miast, w tym
ro ku Urząd ma so wo wy sy ła po -
twier dze nia kon ta (o któ rych pi -
sa li śmy w wy da niu nu mer 60),
co da je nam ko lej ne 12 ty go dni
ocze ki wa nia na swo je pie nią dze.

Dla te go też nie ma co zwle -
kać, tyl ko trze ba jak naj szyb ciej
zło żyć wnio ski o swo je do dat ki
nie tyl ko za rok po przed ni, ale
rów nież za rok bie żą cy. Im szyb -
ciej to zro bi cie, tym szyb ciej pie -
nią dze po ja wią się na Wa szych
kon tach. 

(RED.)
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Dro dzy Czy tel ni cy!

Oto ko lej ny, trze ci już ar ty kuł
w na szym no wym cy klu in for ma -
cyj nym, któ ry do ty czy 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. 

W dzi siej szym wy da niu bę dzie my pi -
sać o mi cie, któ ry jest wie lo krot nie
po wta rza ny przy wie lu róż nych oka -
zjach przez na szych ro da ków. 

MIT 4: Je stem de le go wa ny do pra cy
w Ho lan dii, więc bę dę mieć do pła tę
do Urzę du Skar bo we go.

Co raz wię cej Po la ków nie pra cu je
na te re nie Ho lan dii dla firm ho len der -
skich, lecz jest de le go wa nych do pra -
cy przez pra co daw ców pol skich.
A kim tak na praw dę jest oso ba de le -
go wa na?

Oso ba de le go wa na do pra cy za gra ni -
cą to oso ba, któ ra jest za trud nio na w in -
nym kra ju, niż fak tycz nie pra cu je. Dla
przy kła du fir ma X, ma ją ca swo ją sie dzi -
bę w kra ju X, za trud nia na pod sta wie
umo wy o pra cę pra cow ni ków, któ rych
wy sy ła do pra cy w fir mie Y, któ ra znaj -
du je się na te re nie kra ju Y. Su ma sum -

ma rum, oso ba ta pra cu je dla pra co -
daw cy w kra ju X, nie mniej jed nak pra -
cu je na te re nie kra ju Y. 

Zna mien ne dla ta kich osób jest fakt,
iż na ich kar tach po dat ko wych wid nie ją
nie co od mien ne kwo ty, niż w przy pad ku
osób za trud nio nych u pra co daw ców

w kra ju, w któ rych fak tycz nie wy ko nu ją
pra cę. Już na pierw szy rzut oka wi dać, iż
w ru bry ce za li czek na po da tek wid nie ją
o wie le mniej sze kwo ty. Jest to spo wo -
do wa ne fak tem, iż więk szość ta kich
osób ma więk szość skła dek (w tym tak -
że spo łecz nych) od pro wa dza nych na te -

re nie kra ju X, np. Pol ski, nie Y, czy li np.
Ho lan dii! 

W przy pad ku, gdy oso ba de le go wa -
na chce się roz li czyć z po dat ku w Ho lan -
dii, ist nie je myl ne prze ko na nie, iż oso -
bom ta kim wyj dzie do pła ta do po dat ku,
sko ro w sto sun ku do do cho du jest tak

ma ło od pro wa dzo nych za li czek na po -
da tek i w związ ku z tym trze ba bę dzie
do pła cać do po dat ku w Ho lan dii ze swo -
jej wła snej pen sji…

Jest to mit i wie rut na bzdu ra.
Oso by bę dą ce de le go wa ne do pra -
cy, w przy pad ku ich roz li czeń po dat -
ko wych mu szą być roz li czo ne w zu -
peł nie in ny spo sób, niż oso by pra cu -
ją ce u pra co daw ców ho len der skich.
Roz li cze nie to wy ma ga spe cja li -
stycz nej wie dzy księ go wej i ra chun -
ko wej, nie mniej jed nak, gdy oso ba
od de le go wa na tra fi do rze tel ne go
do rad cy lub kan ce la rii, to z pew no -
ścią nie wyj dzie jej do pła ta, a co
wię cej, nie jed no krot nie do sta nie
jesz cze cał kiem spo ry zwrot! 

Tak więc, je śli je steś oso bą od de le go -
wa ną do pra cy, znajdź kan ce la rię, któ ra
po tra fi Cię pra wi dło wo roz li czyć z po dat -
ku i nie oba wiaj się do płat – spo dzie waj
się ra czej zwro tu z po dat ku;). 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 
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W dniu 12 sierp nia 2013
ro ku od by ła się bar dzo
szcze gól na uro czy stość.
Otóż w tym dniu, w sie dzi -
bie Am ba sa dy Rze czy po -
spo li tej Pol skiej przy Ale -
xsan der stra at w Den Ha ag
mia ła miej sce ce re mo nia
od zna cze nia trzech Po la -
ków miesz ka ją cych w Ha -
dze, któ rzy ura to wa li wie le
osób z pło ną cej ka mie ni cy
w tym że mie ście. Ale za -
cznij my od po cząt ku.

W dniu 21 kwiet nia 2014
ro ku przy uli cy Schip borg stra -
at w Den Ha ag (dziel ni ca Mor -
gen stond) wy buchł gwał tow ny
po żar ka mie ni cy miesz kal nej.
Służ by po moc ni cze nie ste ty
nie zdo ła ły zbyt szyb ko do je -
chać do po ża ru, więc sa mi lu -
dzie prze by wa ją cy w oko li cy
prze ję li ini cja ty wę, po nie waż
jak się oka za ło w bu dyn ku
wciąż by li lu dzie, w tym dzie ci.
Jak się oka za ło bo ha te ra mi
te go dnia sta li się trzej Po la cy
– bra cia Mar cin i Mi chał Tar -
no grodz cy oraz Ar tur Ol szew -
ski. Z pło mie ni wy cią gnę li
dwój kę dzie ci, ra tu jąc jed no -
cze śnie przy tym ich ży cie
oraz zdro wie. Łącz nie w wy -
pad ku tym ucier pia ło je de na -

ście osób (wszyst kie oso by
na ro do wo ści ho len der skiej),
nie mniej jed nak dzię ki od wa -
dze na szych ro da ków nikt nie
zgi nął. 

W uzna niu dla wy sił ku trój -
ki bo ha te rów sam Pre zy dent
Rze czy po spo li tej Pol skiej po -
sta no wił ich od zna czyć Me da -
la mi za Ofiar ność i Od wa gę.
Na ce re mo nię do tar ło dwo je
z nich: Pan Mar cin i Pan Ar tur.

12 sierp nia 2014 ro ku od -
by ła się uro czy sta ce re mo nia
wrę cze nia owych me da li z rąk
Am ba sa do ra Rze czy po spo li tej
Pol skiej dr Ja na Bor kow skie -
go. Uro czy stość roz po czę ła się
od krót kich prze mó wień.

Ja ko pierw szy głos za -
brał I Se kre tarz Am ba sa dy Ja -
nusz Wo łoch, któ ry od czy tał
sło wa uzna nia Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro -
ni sła wa Ko mo row skie go,
po nim zaś prze mó wił Am ba -
sa dor, któ ry pod kre ślił
z ogrom nym na ci skiem wiel -
kość czy nu Po la ków oraz zwró -
cił uwa gę na to, że ta kie za -
cho wa nie wpły wa po zy tyw nie
na zmia nę spo so bu po strze ga -
nia Po la ków w Ho lan dii. 

Po tem głos za brał wi ce bur -
mistrz Den Ha ag Tom de Bru -
ijn, któ ry wspo mi nał o tym, iż
jest dum ny z fak tu, że w Den
Ha ag pol ska spo łecz ność
w koń cu po ja wi ła się w po zy -
tyw nym świe tle oraz swo ją
obec no ścią przy czy nia się
do lep sze go ju tra. 

Ja ko ostat ni głos za brał je -
den z bo ha te rów – Pan Ar tur
Ol szew ski, któ ry mó wił o złym
trak to wa niu i po strze ga niu
Po la ków w Ho lan dii, ale jed -
no cze śnie wy ra ził głę bo ką na -
dzie ję, że nie ba wem się to
zmie ni. Je go mo wa by ła prze -
peł nio na emo cja mi. 

Kul mi na cyj nym punk tem
spo tka nia by ło oczy wi ście
wrę cze nie me da li. Łez ka
w oku za krę ci ła się obu od -
zna czo nym, któ rzy czu li wiel -
ką du mę z fak tu, iż zo sta li od -
zna cze ni przez sa me go Pre zy -
den ta Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. 

Na szej re dak cji uda ło się
za mie nić kil ka słów z od zna -
czo ny mi i jak się oka za ło Pan
Mar cin oraz Pan Ar tur, co cie -
ka we, nie czu ją się bo ha te ra -
mi. Nie chcie li wspo mi nać te -
go strasz ne go wie czo ru, tłu -
ma cząc się, iż jest to dla nich
wy da rze nie zbyt trau ma tycz -
ne. Nie mniej jed nak czu ją sa -
tys fak cję, po nie waż w głę bi
ser ca wie dzą, że po stą pi li wła -
ści wie i dzię ki nim dzie ci
wciąż ży ją. 

Ce re mo nia do bie gła koń ca,
a nam wszyst kim po zo sta je
je dy nie cze kać na ko lej ne po -
zy tyw ne sy gna ły o za cho wa -
niu na szych ro da ków.

W związ ku z tym na sza re -
dak cja tak że przy łą cza się
do gra tu la cji dla bo ha te rów,
ży cząc im sa mej po myśl no ści. 

TEKST/FOT. AT

Polacy odznaczeni Medalami za Ofiarność i Odwagę
za uratowanie dzieci z pożaru w Den Haag

Od lewej: Artur Olszewski, Marcin Tarnogrodzki, dr Piotr Perczyński (Wydział Polityczno-Ekonomiczny
Ambasady RP), Ambasador RP dr Jan Borkowski, I Sekretarz Ambasady Janusz Wołoch

Od le wej: Ar tur Ol szew ski, Mar cin Tar no grodz ki
Od le wej: Ar tur Ol szew ski, Mar cin Tar no grodz ki, wi ce bur mistrz Den Ha ag Tom de Bru ijn, Am ba sa dor
RP dr Jan Bor kow ski



9Nasza Holandia

Reklama



Je den z naj bar dziej cha ry zma tycz -
nych pol skich ra pe rów – So kół,
wspól nie z Ma ry sią Sta ro stą za gra -
ją 20 wrze śnia w Den Ha ag kon cert
pro mu ją cy ich nie daw no wy da ny
al bum 'Czar na Bia ła Ma gia'. Pły ta
od gru dnio wej da ty pre mie ry nie -
ustan nie znaj du je się w czo łów ce
naj chęt niej ku po wa nych pol skich
krąż ków. 

Al bum „Czar na Bia ła Ma gia”
to dru gi wspól ny al bum So ko ła
i Ma ry si Sta ro sty.

Do współ pra cy za pro si li wspa -
nia łych bit ma ke rów z róż nych
stron świa ta. Pol skę re pre zen tu -
ją: Ma gie ra z Whi te Ho use, So -
Dru ma tic oraz Od me. Resz ta
świa ta to zna ni już z „Czy stej
brud nej praw dy”: Wich (Cze chy),
Brall Be ats (Ka na da), PH7, Shu -
ko i Drum kidz (Niem cy) oraz Le -
drac (Szwe cja), a tak że Ro ca Be -
ats (Ho lan dia), Spa ce Gho st -
Purrp – pro du ku ją cy m.in. dla
ASAP Roc ky'ego – i le gen dar ny
DJ Pre mier (obaj USA).

Na pły cie nie po ja wia ją się
żad ni ra pu ją cy ani śpie wa ją cy
go ście. Jest za to ca ła ple ja da
DJ -ów: DJ Nel son
(mistrz DMC 2012), Desz czu
Stru gi, DJ B, Eprom, Ste ez, Kebs,
Fal co n1, Gru baz, To ny To uch
oraz oczy wi ście DJ Pre mier, któ -
ry nie mógł nie uzu peł nić swo jej
pro duk cji wła sny mi skre cza mi
i cu ta mi. 

Wcze śniej So kół ko ja rzo ny był
przede wszyst kim ze skła dem
WWO, któ ry two rzył wspól nie
z Jęd ke rem. Jak za po wia da ją ar -
ty ści, nie za brak nie star szych ka -
wał ków z po przed nich płyt: za -

rów no pierw sze go krąż ka z Ma -
ry sią, jak i wy bra nych z pro jek -
tów So ko ła.

Im pre zę po pro wa dzą pol scy
dj'e: Ra sma tal i Sha dow fa ce

So bo ta 20 wrze śnia
Klub: Pip
Binc khor stla an 36
2516 BE Den Ha ag

Start: 20.00

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

Bi le ty do na by cia: www.easy -
tic ket.nl

Oraz w skle pach: 
Gro szek Su per markt: Zu -

ider par kla an 28, 2574HK Den
Ha ag.

Pol skie De li ka te sy DE LI
– Van Mus schen bro ek stra -
at 166, 2522 AW Den Ha ag.

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

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

TEKST/FOT. MA TE RIA ŁY 
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l Trans port – ofe ru ję:
Prze wóz osób Pol ska – Niem cy
– Ho lan dia. Prze jazd już od 60
EUR (250 ZŁ). Co dzien ne wy -
jaz dy w obie stro ny!!! Fir ma LU -
XA DA ofe ru je Pań stwu: li cen -
cjo no wa ny prze wóz osób, jeź -
dzi my na tra sie Pol ska – Niem -
cy – Ho lan dia, co dzien ne wy -
jaz dy, od biór z miej sca za -
miesz ka nia i do wóz pod wska -
za ny ad res, wy so ki kom fort
oraz bez pie czeń stwo, atrak cyj -
ne ce ny i licz ne pro mo cje, bu sy
wy po sa żo ne w kli ma ty za cję
oraz 7 mo ni to rów LCD!, wy jaz -
dy z wo je wódz twa: Ślą skie go,
Opol skie go, Dol no ślą skie go,
Ma ło pol skie go, Lu bu skie go.
Koszt prze jaz du od 60 EUR
(250 ZŁ). Kon takt: www.LU XA -
DA.pl, Tel.: +48 888 999 143,
e -ma il: lu xa da@lu xa da.pl.

l Skle py: eza ku py. nl – Nie
prze pła caj – zrób za ku py we
wro cław skim Te sco przez in ter -
net – a my je do star czy my.
Obec nie do star cza my za ku py
w każ dą NIE DZIE LĘ pod ad re sy
w Zu id -Hol land oraz North Hol -
land i North Bra bant. Je steś
z po za re gio nu? Na pisz do nas
czy też mo żesz zro bić za ku py
u nas. U nas mo żesz ku pić pol -
skie świe że mię so, kieł ba sę,
jak i ser bia ły i ka pu stę ki szo -
ną. Ty ro bisz za ku py przez in -
ter net, my je od bie ra my i przy -
wo zi my sa mo cho da mi ty pu
chłod nia do Ho lan dii. Wejdż
na eza ku py. nl, lub za py taj
bok@eza ku py.nl.

l 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.

OGŁOSZENIA DROBNE

So kół i Ma ry sia Sta ro sta za gra ją w Ho lan dii!
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Je go Kró lew ska Mość król
Wil lem -Ale xan der bę dzie
obec ny w dniu 20 wrze śnia
w Driel na uro czy sto -
ściach 70. rocz ni cy udzia łu
pol skiej 1. Sa mo dziel nej Bry -
ga dy Spa do chro no wej w Bi -
twie pod Arn hem. Tak że pre -
zy dent Rze czy po spo li tej Pol -
skiej Bro ni sław Ko mo row ski
oraz pre mier Mark Rut te bę -
dą obec ni na uro czy sto -
ściach i wy gło szą prze mó -
wie nia.

W cza sie Bi twy pod Arn hem
we wrze śniu 1944 w oko li cach
Driel zrzu co nych zo sta ło oko -
ło 1500 pol skich żoł nie rzy z 1.
Sa mo dziel nej Bry ga dy Spa do -
chro no wej, któ rych głów nym za -
da niem by ło wspie ra nie bry tyj -
skich od dzia łów znaj du ją cych
się głów nie w miej sco wo ści
Oster be ek. Pol skie jed nost ki
mia ły zna czą cy wkład w za bez -
pie cze nie wy co fa nia się bry tyj -

skich spa do chro nia rzy.
Pod czas wrze śnio wych

dni 1944 zbu do wa ne zo sta ły
wię zi przy jaź ni po mię dzy miesz -
kań ca mi Driel a pol ski mi spa do -
chro nia rza mi. We wrze -
śniu 1945 miesz kań cy Driel
wzię li pod swo ją opie kę gro by
wszyst kich Po la ków, któ rzy tam
zgi nę li. Od 1946 ro ku or ga ni zo -
wa ne są w Driel ob cho dy upa -
mięt nia ją ce pol ski czyn bo jo wy.
Co rocz nie obec na jest na nich
gru pa pol skich kom ba tan tów.
W tym ro ku prze wi dzia ny jest
udział w uro czy sto ściach 12 pol -
skich we te ra nów z Pol ski, An glii,
Ame ry ki, Ka na dy i Ho lan dii.

Sto wa rzy sze nie (Stich ting)
Driel – Po len or ga ni zu je uro czy -
sto ści rocz ni co we w Driel. 

Od 1994 ro ku wszyst kie uro -
czy sto ści wpi su ją ce się w ob cho -
dy rocz nic Bi twy pod Arn hem ko -
or dy no wa ne są przez Sto wa rzy -
sze nie (Stich ting) Air bor ne Her -
den kin gen.

ŻRÓ DŁO: PRZE SŁA NE PRZEZ 

AM BA SA DĘ RP W HA DZE

Król obecny
na uroczystościach

70. rocznicy operacji
Market Garden

FOT. FRE EIMA GES. COM / DA RIUSZ ROM PA



Wy wę szy pleśń w pi wie i pro -
duk tach zbo żo wych, aler ge -
ny w mle ku, pe sty cy dy w wi -
no gro nach i wi nie. Nie wiel -
kiej przy staw ce do smart fo -
nu, nad któ rą pra cu ją m.in.
na ukow cy z Kra ko wa, wy star -
czy kil ka se kund, aby spraw -
dzić czy na sze je dze nie i pi -
cie są bez piecz ne. 

Obec nie ba da nia nad obec no -
ścią nie bez piecz nych związ ków
prze pro wa dza się nie mal wy -
łącz nie w spe cja li stycz nych la bo -
ra to riach, są one kosz tow ne
i trwa ją zwy kle kil ka dni. Spo so -
bem na bły ska wicz ną ana li zę ar -
ty ku łów spo żyw czych mo że być
Fo od Snif fer – urzą dze nie,
nad któ rym pra cu je mię dzy na ro -
do wy ze spół na ukow ców.
Uczest ni czą w nich rów nież ba -
da cze z Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go oraz Aka de mii Gór ni czo -
-Hut ni czej w Kra ko wie.

„Fo od snif fer to nie wiel ka przy -
staw ka do smart fo nu, do któ rej
bę dzie moż na na kro pić nie wiel -
ką ilość pły nu: so ku, pi wa, al bo
wo dy słu żą cej do prze płu ki wa -
nia li nii tech no lo gicz nych. Po na -
wet kil ku se kun dach – mak sy -

mal nie kil ku mi nu tach – po da
ona wy nik, wy ja śnia ją cy czy
w na szym je dze niu znaj du ją się
szko dli we sub stan cje” – po wie -
dział PAP dr hab. Ja kub Rysz
z In sty tu tu Fi zy ki im. Ma ria -
na Smo lu chow skie go Uni wer sy -
te tu Ja giel loń skie go.

Naj pierw na ukow cy chcą
prze te sto wać urzą dze nie na kil -
ku ro dza jach pro duk tów i sub -
stan cji che micz nych o róż nym
po cho dze niu. Mo gą to być reszt -
ki pe sty cy dów w wi no gro nach
i wi nie, tok sy ny pro du ko wa ne
przez grzy by w zbo żu i pi wie,
aler ge ny w wo dzie do płu ka nia
żyw no ści, wy wo łu ją ca aler gię
ka ze ina w mle ku kro wim. Zgod -
nie z za ło że nia mi ma wy kry wać
do wol ne związ ki, na wet w bar -
dzo nie wiel kim stę że niu, któ re
mo gą sta no wić za gro że nie dla
czło wie ka.

Urzą dze nie bę dzie moż na wy -
ko rzy sty wać za rów no na po lach
upraw nych, w pro ce sie pro duk -
cji, aż po ostat ni etap, czy li
w skle pach. Bę dzie słu ży ło tak że
służ bom, któ re spra wu ją nad zór
nad żyw no ścią.

„To nie jest pro dukt, któ ry ma
tra fić do wy so ko wy spe cja li zo -
wa nych la bo ra to riów, tyl ko dla

każ de go. Chce my, aby apli ka cja
w smart fo nie po da wa ła wy nik
ba da nia w spo sób ja sny, pro sty
i czy tel ny, in for mu jąc czy da -

na sub stan cja wy stę pu je w da -
nym pro duk cie” – wy ja śnił roz -
mów ca PAP.

Urzą dze nie bę dzie prze sy ła ło
da ne do spe cja li stów, któ rzy bę -
dą mo gli po twier dzić czy da ne

stę że nie sub stan cji po wo du je,
że pro dukt po wi nien być np. usu -
nię ty z ryn ku. Pla no wa ne jest też
stwo rze nie cen tral nej eu ro pej -
skiej ba zy da nych, do któ rej bę -
dą tra fia ły in for ma cje ze bra ne
za po mo cą urzą dze nia.

Fo od Snif fer ma trzy ele men ty.
Je go „ser cem” jest ma lut ki chip
– opto elek tro nicz ny układ sca lo -
ny, po kry wa ny spe cjal ny mi
związ ka mi, któ re ma ją zdol ność
wy chwy ty wa nia szko dli wych
sub stan cji. Wła śnie nad ta ki mi
związ ka mi pra cu ją na ukow cy
z Kra ko wa. Ta ki chip bę dzie
wkła da ny do tro chę więk sze go
urzą dze nia pod pi na ne go
do smart fo nu. Ostat nim ele -
men tem bę dzie apli ka cja, ob słu -
gu ją ca ca ły sys tem.

Ko or dy na to rem przed się wzię -
cia – o peł nej na zwie „FO OD Sa -
fe ty at the po int of Ne edvia mo -
no li thic spec tro sco pic chip iden -
tI Fy in gharm Ful sub stan ces in
frEsh pRo du ce” – jest jed no
z grec kich cen trów ba daw czych.
W pra cach uczest ni czą też na -
ukow cy z Nie miec, Ho lan dii,
Fran cji, Hisz pa nii, Fin lan dii.

„Już te raz współ pra cu je my
z in sty tu ta mi, któ re zaj mu ją się
bez po śred nio ba da nia mi żyw no -
ści oraz or ga ni za cja mi zrze sza ją -
cy mi dys try bu to rów żyw no ści.
One wśród swo ich klien tów roz -
po wszech nia ją in for ma cje o na -
szych pra cach. Osta tecz ne go
użyt kow ni ka na ra zie nie ma my”
– wy ja śnił dr Rysz.

Pra ce nad urzą dze niem opi -
sa no w Pro jek to rze Ja giel loń -
skim 2, do stęp nym pod ad re -
sem: www.pro jek tor.uj.edu.pl

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

WTOREK, 26 sierpnia 2014Zdrowie i uroda12

PRACA

l Pra cow nik pro duk cji w Nij kerk. Obo wiąz -
ki: pra ca na li nii pro duk cyj nej przy mię sie, pra ca
w ni skiej tem pe ra tu rze. Wy ma ga nia: do kład ność,
zna jo mość ję zy ka ob ce go. Do świad cze nie na po -
dob nym sta no wi sku mi le wi dzia ne. Za in te re so wa -
ne oso by pro si my o kon takt: 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 Pra cow nik pro duk cji w Del fzijl. Obo wiąz -
ki: pra ca na li nii pro duk cyj nej przy pa ko wa niu
per fum. Wy ma ga nia: do kład ność, dys po zy cyj -
ność do pra cy na min 6 mie się cy, ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub ho len der -
skie go. Za dzwon: 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 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. 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 Zbie racz za mo wien – ca la Ho lan dia. Obo -
wiaz ki: zbie ra nie to wa ru vo ice pic king, or der pic -
king; wy ma ga nia: do kład ność, zna jo mość je zy ka
an giel skie go lub ho len der skie go, Za dzwon: 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.

FoodSniffer wywęszy
niebezpieczne związki w jedzeniu

Reklama

FOT. FRE EIMA GES. COM 
/ FRAN LIN DEN

FOT. FRE EIMA GES. COM / CHO KIN GXL
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Pre sti żo we cza so pi smo na uko we
„Bri tish Jo ur nal of Nu tri tion” opu -
bli ko wa ło nie daw no ba da nie do wo -
dzą ce, że żyw ność eko lo gicz na zna -
czą co róż ni się pod wzglę dem skła -
du che micz ne go od żyw no ści kon -
wen cjo nal nej. W mię dzy na ro do wym
ze spo le ba daw czym ko or dy no wa -
nym przez prof. Car lo Le ifer ta z Uni -
wer sy te tu New ca stle (W. Bry ta nia)
zna la zło się kil ku pol skich na ukow -
ców, m.in. prof. dr hab. Ewa Rem -
biał kow ska z SGGW w War sza wie. 

PAP: Wy ni ki ni niej szej me ta ana li -
zy po zo sta ją w sprzecz no ści z re zul -
ta ta mi uzy ska ny mi w ba da niach zle -
co nych przez Bry tyj ską Agen cję
Norm Żyw no ści (Bri tish Fo od Stan -
dards Agen cy) z 2009 ro ku oraz ba -
da niach Uni wer sy te tu Stan for da
(USA) z 2012 ro ku. We wspo mnia -
nych pra cach nie stwier dzo no wy -
stę po wa nia istot nych róż nic po mię -
dzy żyw no ścią eko lo gicz ną a kon -
wen cjo nal ną. Jak by się Pa ni do te -
go usto sun ko wa ła?

Prof. Ewa Rem biał kow ska: Od mo -
men tu pu bli ka cji tam tych prac upły nę ło
już kil ka lat, a w tym cza sie wy ko na no
wie le no wych ba dań po rów naw czych.

Dzię ki te mu w na szej pra cy mo gli śmy
uwzględ nić aż 343 róż ne ba da nia. Jest
to du ży ma te riał, któ re go ana li za wy ka -
za ła, że w żyw no ści eko lo gicz nej jest
istot nie wię cej waż nych dla zdro wia
związ ków po li fe no lo wych, mniej tok -
sycz ne go kad mu, czte ro krot nie mniej
szko dli wych pe sty cy dów oraz mniej
azo ta nów i azo ty nów niż w żyw no ści
kon wen cjo nal nej. W nie któ rych gru -
pach su row ców i pro duk tów eko lo gicz -
nych zna le zio no też istot nie wię cej wi ta -
mi ny C i ka ro te no idów oraz cu krów re -
du ku ją cych niż w od po wied ni kach kon -
wen cjo nal nych.

Wy ni ki uzy ska ne przez FSA w 2009
ro ku rze czy wi ście nie po ka za ły istot -
nych sta ty stycz nie róż nic, ale na le ży
pod kre ślić, że tam ci au to rzy w ogó le
nie uwzględ nia li związ ków bio ak tyw -
nych z gru py po li fe no li, a do bór prac
do ana li zy był dość szcze gól ny. Pra ca
ame ry kań ska z 2012 ro ku ob ję ła tro -
chę szer szy ma te riał, choć wciąż sto -
sun ko wo nie wiel ki. Po nad to po ja wił
się tam jesz cze je den ele ment. W tek -
ście pra cy moż na zna leźć in for ma cje
świad czą ce o tym, że w su row cach
eko lo gicz nych wy stę pu je istot nie wię -
cej po li fe no li niż w su row cach kon -
wen cjo nal nych. Na to miast we wnio -
skach koń co wych au to rzy twier dzą,
że ta kich róż nic nie ma. Mo im zda -
niem jest to ma ni pu la cja da ny mi na -
uko wy mi. Nie ste ty jest to bar dzo czę -

sto sto so wa ny chwyt, z któ rym ze -
tknę łam się wie lo krot nie.

PAP: W ja kim ce lu do ko nu je się ta -
kich ma ni pu la cji?

E. R.: Ce lem jest prze ko na nie opi nii
pu blicz nej, że nie ma róż nic mię dzy żyw -
no ścią eko lo gicz ną a kon wen cjo nal ną.
Cza sem au to rzy są głę bo ko prze ko na ni,
że żyw ność eko lo gicz na to tyl ko „pic
na wo dę” i ko niecz nie chcą to udo wod -
nić. Zda rza ją się też przy pad ki – choć
nie mó wię aku rat o tych kon kret nych
pu bli ka cjach – że ba da nia są z gó ry
opła co ne przez od po wied nie kon cer ny.

PAP: A co z ety ką na uko wą?

E. R.: Ety ka w na uce ule ga co raz
więk sze mu za ni ko wi. Kon cer ny pła cą
za ba da nia, aby za pew nić so bie zy ski.
Je że li na zle ce nie kon cer nu, któ ry pro -
du ku je syn te tycz ne do dat ki do żyw no -
ści, zo sta nie wy ko na na me ta ana li za,
bę dzie ona skon stru owa na tak, aby
udo wod nić, że te do dat ki są ab so lut nie
bez piecz ne dla zdro wia. Przy czy na jest
pro sta: im wię cej osób ku pi żyw ność
eko lo gicz ną, tym mniej osób ku pi żyw -
ność kon wen cjo nal ną za wie ra ją cą do -
dat ki do żyw no ści, czy li kon cern, któ ry
pro du ku je te do dat ki, bę dzie miał
mniej sze wpły wy. Mó wię o tym, o czym
wszy scy do sko na le wie dzą. Na uka jest
co raz bar dziej za leż na od biz ne su, bo
w wie lu kra jach prze zna cza się na nią
sto sun ko wo ma ło pie nię dzy.

PAP: Re zul ta ty uzy ska ne przez ze -
spół, któ re go Pa ni by ła człon kiem,
tak że spo tka ły się z kry ty ką. Dr Alan

Dan go ur, je den z au to rów ba da nia
z 2009 ro ku, stwier dził, że w me ta -
ana li zie wy ko rzy sta no da ne do brej
i złej ja ko ści, co osła bia wy ni ki ba da -
nia.

E. R.: W na szym ba da niu pod uwa gę
bra ne by ły wy łącz nie pra ce na uko we,
któ re speł nia ły okre ślo ne kry te ria do -
brej pra cy ba daw czej. To by ło ana li zo -
wa ne w każ dym przy pad ku. Je że li za ist -
nia ło po dej rze nie, że w pra cy wy stą pi ły
ja kieś nie pra wi dło wo ści, by ła ona au to -
ma tycz nie od rzu ca na. Dla te go uwa -
żam, że za rzut Dan go ura jest nie słusz -
ny.

PAP: Pan Dan go ur stwier dził rów -
nież, że na dzień dzi siej szy nie ma
twar dych do wo dów na to, że an ty ok -
sy dan ty są ko rzyst ne dla zdro wia.

E. R.: Ist nie je sze reg ba dań, któ re po -
ka zu ją, że po da wa nie zwie rzę tom do -
świad czal nym pre pa ra tów z wa rzyw
i owo ców za wie ra ją cych du żo an ty ok sy -
dan tów ko rzyst nie wpły wa na ich zdro -
wie. Wie lo krot nie pro wa dzo no też ba da -
nia, któ re do wo dzi ły, że an ty ok sy dan ty
ogra ni cza ją wzrost ko mó rek no wo two -
ro wych. Stwier dzo no rów nież, że oso by
spo ży wa ją ce du żo wa rzyw i owo ców
– a te su row ce są naj bo gat sze w an ty -
ok sy dan ty – wy ka zu ją lep szy stan zdro -
wia (np. we ge ta ria nie). Na tej pod sta wie
moż na wnio sko wać, iż an ty ok sy dan ty
ko rzyst nie od dzia łu ją na zdro wie. Po -
za tym mó wie nie, że nie ma twar dych
do wo dów na uko wych w kon tek ście ja -
kich kol wiek ba dań jest bez za sad ne, po -
nie waż na uka jest czymś płyn nym, bez -
u stan nie się roz wi ja ją cym.

PAP: Ja ki ogól ny wpływ na zdro -
wie mo że mieć żyw ność eko lo gicz -
na?

E. R.: W na szej pra cy udo wod ni li śmy
je dy nie in ny skład che micz ny żyw no ści
eko lo gicz nej i kon wen cjo nal nej. Pa trząc
przez pry zmat obec nej na uki, mo że my
przy pusz czać, że żyw ność eko lo gicz -
na ma po zy tyw ny wpływ na zdro wie
czło wie ka, ale jest bar dzo ma ło ba dań
na ten te mat. Co praw da, w ba da niu ho -
len der skim wy ka za no, że dzie ci do lat
dwóch kar mio ne pier sią przez mat ki
spo ży wa ją ce żyw ność eko lo gicz ną za -
pa da ją istot nie rza dziej na wszel kie go
ro dza ju aler gie niż dzie ci ma tek je dzą -
cych żyw ność ryn ko wą.

Są też pra ce, któ re po ka zu ją, że kon -
su men ci żyw no ści eko lo gicz nej ma ją
lep sze pa ra me try sa mo oce ny sta nu
zdro wia, ale ma to rów nież zwią zek ze
sty lem ży cia – więk szą ak tyw no ścią fi -
zycz ną, le piej skon stru owa ną die tą, itp.

Ba da nia na zwie rzę tach la bo ra to ryj -
nych i go spo dar skich po ka zu ją z ko lei,
że osob ni ki ży wio ne pa szą eko lo gicz ną
ma ją bar dziej ak tyw ny układ od por no -
ścio wy i szyb ciej zwal cza ją in fek cje.

Pod su mo wu jąc, ba da nia na zwie rzę -
tach i na lu dziach po ka zu ją, że ina czej
pra cu je or ga nizm, któ ry jest ży wio ny
eko lo gicz nie, a ina czej ten, któ ry jest ży -
wio ny kon wen cjo nal nie. W związ ku
z tym moż na po sta wić hi po te zę, że re -
gu lar ne spo ży wa nie żyw no ści eko lo gicz -
nej mo że prze kła dać się na lep sze pa ra -
me try zdro wia, ale po trze bu je my jesz -
cze wie lu, wie lu ba dań na po twier dze -
nie te go za ło że nia. Od sie bie chcia ła -
bym do dać, że ja ko na uko wiec je stem
głę bo ko prze ko na na, że żyw ność eko lo -
gicz na na pew no ni ko mu nie za szko dzi,
a naj praw do po dob niej mo że po pra wić
sa mo po czu cie i zdro wie. W związ ku
z tym za chę cam wszyst kich do ku po wa -
nia tej żyw no ści, któ ra jest też po pro stu
smacz niej sza niż żyw ność kon wen cjo -
nal na.

ROZ MA WIA ŁA ALEK SAN DRA JA RO SZYK, 

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

O badaniach żywności ekologicznej
z prof. Ewą Rembiałkowską

FOT. FRE EIMA GES. COM / TA NYA HALL FOT. FRE EIMA GES. COM / VJE RAN LI SJAK



Sza now na Re dak cjo,
Pra cu ję w tej sa mej fir mie pra wie

pół to rej ro ku i koń czy mi się kon -
trakt trze cie go wrze śnia te go ro ku.
Od trze cie go mar ca 2013 ro ku by -
łam za trud nio na przez uit zend bu re -
au na trzy mie sią ce, po tych trzech
mie sią cach znów do sta łam kon -
trakt na trzy mie sią ce też przez to
sa mo uit zend bu re au, a gdy i ten
kon trakt się skoń czył zo sta łam za trud -
nio na bez po śred nio przez fir mę w któ rej
obec nie pra cu ję. Pierw szy kon trakt był
na pół ro ku, a gdy i ten się skoń czył, to
do sta łam dru gi też na pół ro ku i ten koń -
czy się 3 wrze śnia te go ro ku. Czy w ta -
kiej sy tu acji po win nam do stać trze ci

kon trakt na pół ro ku? Roz ma wia łam
z dy rek to rem tej fir my i po wie dział mi,
ze mu szą mnie zwol nic na okres trzech
mie się cy, po nie waż nie da ją sta łych
kon trak tów i po tych trzech mie sią cach
za trud nią mnie od no wa. Co mo gę zro -
bić w tej sy tu acji? Czy mo gę do ma gać

się trze cie go kon trak tu na pół ro ku? Czy
mo gą mnie zwol nić na okres tych
trzech mie się cy?

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 koń czy się kon trakt, to nie mu -
szą Pa ni zwal niać. Wa sza umo wa się
koń czy i już, i nie ste ty od pra co daw cy
za le ży czy otrzy ma Pa ni ko lej ną umo wę
czy też nie. Nie moż na go zmu sić. Je śli
dał by Pa ni trze ci kon trakt, to mu siał by
być on na czas nie okre ślo ny i zy ska ła by
Pa ni więk sze pra wa pra cow ni cze, cze go
za pew ne pró bu je pra co daw ca unik nąć.

Wi tam,
Mam ta ki pro blem. Mój pra co daw ca

po wie dział, ze nie ma obo wiąz ku wy pła -
ca nia do dat ku urlo po we go, choć na każ -
dym So la ri sie jest ru bry ka i wid nie je tam
pew na kwo ta, że są od kła da ne te pie -
nią dze. Do dam jesz cze, że pra cu ję od li -
sto pa da 2013 ro ku i nie ko rzy sta łem
z urlo pu płat ne go. Chciał bym się do wie -
dzieć, jak od zy skać te pie nią dze. Z gó ry
dzię ku je za od po wiedź.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Każ dy pra cow nik ma pra wo do do -
dat ku urlo po we go, tzw. wa ka cyj ne go,

w wy so ko ści 8 pro cent od wy na gro dze -
nia brut to, jak i do urlo pu w wy so ko -
ści 20 dni, je śli prze pra co wał ca ły rok.
Jed nak że pie nią dze mo gą być wy pła co -
ne na róż ne spo so by: od ra zu w staw ce
go dzi no wej je śli tak prze wi du je umo wa
o pra cę, 2 ra zy do ro ku w czerw cu
i grud niu lub raz w ro ku w grud niu w za -
leż no ści od COA obo wią zu ją ce go
w przed się bior stwie.

Wi tam,
Chcia łam za py tać, ja kie do ku men ty

mu szę do łą czyć do wnio sku o przy zna -
nie nam Kin de zu schlag. Z te go co wiem,
to za świad cze nie o na szych do cho dach,
za mel do wa nie i da lej nie wiem co jesz -
cze. Z gó ry bar dzo dzię ku ję za po moc
i 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:

Ro dzaj do ku men tów za leż ny od in dy -
wi du al nej spra wy pe ten ta – trud no od -
po wie dzieć na to py ta nie bez jej zna jo -
mo ści. Jed nak urząd je śli ocze ku je do -
dat ko wych do ku men tów to o tym in for -
mu je, więc pro szę się nie mar twić.
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Pytania do eksperta – listy czytelników

Reklama

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

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 Do sa lo onu wpa da kow -
boj z bro nią w rę ku i krzy czy:

– Kto spał z mo ją żo ną?!
– Spo koj nie – mó wi bar man.

– Scho waj ten re wol wer. I tak nie
masz ty lu na boi.

l W skle pie:
– Po pro szę pa pier to a le to wy.
– Ja ki ko lor?
– Wszyst ko jed no, by le nie

bia ły, bo za szyb ko się bru dzi.

l Kum pel do kum pla: 
– Mo ja żo na we dług ja kie goś

tam ho ro sko pu jest spod zna ku
Zie mi. Ja na to miast w tym ho ro -
sko pie je stem spod zna ku Wo -
dy. Te raz ro zu miem dla cze go na -
sze po ży cie to jed no wiel kie ba -
gno!

l Sta ry far mer miał du ży
staw na ty łach swo je go ogro -
du. A i ogród ni cze go so bie.
Sto li ki wo kół du że go gril la,
traw ni czek ład nie przy strzy -
żo ny, drzew ka owo co we itp...

Pew ne go wie czo ru far mer po -
sta no wił pójść nad staw i „rzu cić
go spo dar skim okiem”. Przy oka -
zji wziął wia dro, co by w dro dze
po wrot nej przy nieść tro chę owo -
ców.

W mia rę jak zbli żał się do sta -
wu, sły szał co raz gło śniej sze ha -
ła sy i krzy ki. W koń cu do tarł
nad staw i oczom je go uka zał się
ta ki oto wi dok: kil ka ład nych
mło dych dziew czyn ką pa ło się

na go w je go sta wie. Na tych -
miast go zo ba czy ły i pod pły nę ły
na głęb szą wo dę.

– Nie wyj dzie my, do pó ki pan
nie odej dzie! – krzy cza ły.

Sta ry far mer zmarsz czył tyl ko
brew i mó wi:

– Nie przy sze dłem tu po to, że -
by oglą dać was pły wa ją ce na go,
ani po to, że by zmu szać was
do wyj ścia z wo dy na go. – Tu sta -
ry far mer po pa trzył na trzy ma ne
w rę ku wia dro. – Przy sze dłem
tyl ko po to, że by na kar mić ali ga -
to ra...

l Żo na do mę ża:
– Już mnie nie ko chasz. Kie -

dyś to ca ły wie czór trzy ma łeś
mnie za rę ce, a te raz...

– Te raz... od kąd sprze da li śmy
pia ni no, nie ma ta kiej po trze by.

l W są dzie:
– Dla cze go ude rzył pan te ścio -

wą no gą od sto łu ku chen ne go?
– Wy so ki są dzie, nie mia łem

si ły, że by pod nieść ca ły stół.

l – Ta to, a dla cze go ko gut
pie je tak wcze śnie ra no?

– Bo jak się sy nu ku ry obu dzą,
to nie ma już żad nych szans, że -
by go ktoś usły szał...

l Za pła ka ny Jaś wra ca
do do mu:

– Syn ku, co się sta ło?
– Spóź ni łem się na za koń cze -

nie ro ku i dla mnie zo sta ło naj -
gor sze świa dec two.

l – Cześć Ma rek, sły sza -
łem, że się oże ni łeś!

– No oo.
– A dzie ci pla nu je cie?
– Dru gie już tak...

l W księ gar ni:
– Po pro szę coś do czy ta nia.
– Coś lek kie go?
– Nie ko niecz nie, mam sa mo -

chód przed skle pem.

l Żo na do mę ża:
– Nie sa dzisz, że ten ka pe lusz

mnie od mła dza?
– No cóż... ro bi co mo że.

l – Ja siu, czy zmie ni łeś wo -
dę ryb kom?

– A po co? Prze cież tam tej
jesz cze nie wy pi ły.

l Żo na do mę ża:
– Zo bacz, ja mu szę prać, pra -

so wać, sprzą tać, ni gdzie nie mo -
gę wyjść, czu ję się jak Kop ciu -
szek.

Mąż na to:
– A nie mó wi łem, że ze mną

bę dzie ci jak w baj ce?

l Dwaj kum ple do sta li się
na stu dia i wy mie nia ją pierw -
sze do świad cze nia:

– Ja ki masz aka de mik?
– Czło wie ku, full wy pas: pi su -

ar, wan na, bi det, pral ka, zmy -
war ka... i to wszyst ko w jed nej
umy wal ce!

l By ło trzech kum pli: Za -
czep ka, Stul pysk i Kul tu ra. 

Pew ne go dnia Za czep ka za gi -
nął, więc przy ja cie le po szli
na po li cję, zgło sić za gi nię cie.
Przed ko mi sa ria tem Stul pysk
mó wi: 

– Ty, Kul tu ra, tu taj za cze kaj,
a ja wszyst ko za ła twię i wszedł
do środ ka. 

– Na zwi sko? – py ta po li cjant. 
– Stul pysk. 
– Gdzie pań ska kul tu ra? 
– Zo sta ła za drzwia mi. 
– To cze go pan tu szu ka? 
– Za czep ki...

l Na sklep na pa da zło dziej.
Wpa da do środ ka, za la dą wi -
dzi star szą ko bie ci nę:

– Da waj ka sę!
– Spo koj nie. Ja ką? Gry ca ną

cy jęc mien ną?

l W skle pie z wę dli na mi:
– Po pro szę szyn kę...
– Mam kro ić w pla stry?
– No, niech pa ni kroi...
Eks pe dient ka kroi, kroi i kroi.

W pew nym mo men cie py ta:
– Już?
Klient po pa trzył i krę ci gło wą:
– Nie.
Eks pe dient ka da lej kroi

i wresz cie klient się od zy wa:
– O, o, ten pla ste rek po pro szę!

l – Ha lo, pa nie dok to rze, mój
mąż strasz nie mnie ob ra ził.

– I dla te go dzwo ni pa ni
do mnie o trze ciej w no cy?

– Tak, bo bę dzie go trze ba po -
zszy wać.

l Na uczy ciel ka pró bu je wy -
tłu ma czyć uczniom sens sło -
wa „re laks”.

– Ja siu, twój ta tuś pra co wał
ca ły dzień. Jest bar dzo zmę czo -
ny, nad cho dzi wie czór. Co on
wte dy ro bi?

– Wła śnie mo ja ma mu sia też
chcia ła by to wie dzieć!

l Fa cet wsia da do sa mo lo -
tu z gro mad ką roz wrzesz cza -
nych dzie cia ków.

Z tru dem ulo ko wał to wa rzy -
stwo na fo te lach, otarł pot z czo -
ła i padł na fo tel.

Star sza da ma sie dzą ca obok
py ta:

– To wszyst ko pa na dzie ci?
Ko leś nie co wku rzo ny:
– Nie, pra cu ję w fa bry ce pre -

zer wa tyw, a to są re kla ma cje
klien tów.

l Roz ma wia ją dwaj ko le dzy:
– Nie mo gę się ostat nio do ga -

dać ze swo ją żo ną, cią gle się kłó -
ci my.

– U mnie też nie jest le piej.
Do sze dłem do wnio sku, że je dy -
na ko bie ta, z któ rą jest w sta nie
się zgo dzić, to głos z na wi ga cji.

l – Ha lo, po go to wie! Mo ja
żo na le ży nie przy tom -
na w kuch ni, co mam ro bić?!

– Na po czą tek pro szę się
uspo ko ić.

– OK, już je stem spo koj ny. Co
te raz?

– Jest pan obok żo ny?
– Nie, prze cież mia łem się

uspo ko ić. Są czę pi wo w wan nie. 

l Sę dzia py ta oskar żo ne go
w są dzie:

– Co zro bi łeś z tą cy ster ną
wód ki?

– Sprze da łem – od po wia da
oskar żo ny.

– A co zro bi łeś z pie niędz mi?
– Prze pi łem.

l Spo ty ka ją się dwie przy ja -
ciół ki:

– Coś przy bra łaś na wa dze!
– Coś ty, schu dłam! Po win naś

mnie wi dzieć mie siąc te mu. Wy -
glą da łam jak ty te raz!
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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!

OD BY TO MIA 
NA ZA CHÓD
Od By to mia na za chód,
Szli po wstań cy bez stra chu,
Za wsze z ni mi w tym po cho dzie
Mi ły uśmiech był na co dzień
Za wsze z ni mi w tym po cho dzie
Uśmiech w ślą skiej pie śni był

Ta pio sen ka szła z Wa mi, do li na mi, wzgó rza mi
Za wsze, za wsze w tym po cho dzie
Ta pieśń z Wa mi szła na co dzień
Wła śnie, wła śnie w tym po cho dzie
Ta pieśń z Wa mi cią gle szła

Od By to mia na za chód, szla kiem po wstań
bez stra chu

Idą chłop cy i dziew czy ny i we so łe ma ją mi ny
Idą chłop cy i dziew czy ny i po wstań czą nu cą pieśń
Ta pieśń, któ ra szła z Wa mi, do li na mi, wzgó rza mi
Z na mi dzi siaj jest w po cho dzie
Z na mi w pra cy jest na co dzień
Z na mi tak że jest w po cho dzie
I na co dzień z na mi jest

A jak mło dość – to mi łość, a więc tak się zda rzy ło
Że po zna li się w po cho dzie: On z OPO LA,

Ona z ŁO DZI
Że spo tka li się w po cho dzie
A co da lej wie cie już
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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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