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Zasiłek socjalny to nie to samo,
co zasiłek dla bezrobotnych!
Do naszej redakcji dociera
wiele sygnałów, iż coraz częściej nasi rodacy chcą korzystać z systemu socjalnego
w postaci zasiłków po utracie pracy i dochodów. Świadczy to o coraz większej świadomości Polaków, którzy
ciężko pracują na terenie Niderlandów i w momencie,
gdy tracą pracę, często także tracą perspektywy i nie
wiedzą, co robić. Nieraz padają pytania do naszej redakcji czy lepiej jest zostać
w Holandii i pobierać tu zasiłek, czy wracać do Polski,
o jakie świadczenia mogę się
starać gdy stracę pracę i tak
dalej…

Niemniej faktem jest, że
jednak wielu Polaków ma problem z wyar ty ku łowa niem,
czego dokładnie potrzebują
i o jakie świadczenia chcieliby
się starać. Tu rodzi się problem, ponieważ Holandia słynie z ogromnego zaplecza socjalnego i do wyboru jest wiele rodzajów zasiłków dla osób
pozostających bez środków
do życia.
Często dochodzi do sytuacji,
gdy ludziom mylą się poszczególne zasiłki, w szczególności
zasiłek dla bezrobotnych z zasiłkiem socjalnym. Podkreślamy, że nie jest to to samo
świadczenie, a co więcej, kryteria do spełnienia ich warunków
się różnią i w żadnym razie nie
są takie same.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

FOT. FREEIMAGES. COM / STEPHEN STACEY
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Zasiłek socjalny to nie to samo,
co zasiłek dla bezrobotnych!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

FOT. FREEIMAGES. COM / JORGE VICENTE

Co gorsze, niejednokrotnie
wielu naszych rodaków po utracie pracy chce się starać nie
o ten zasiłek, o który powinien,
co powoduje w końcu obcięcie
prawa do obu zasiłków, poprzez
niespełnienie kryteriów terminowych lub merytorycznych. By zapobiec takim sytuacjom, nasza
redakcja przedstawia skrótowe
opracowanie obu rodzajów zasiłków, by w przyszłości wiedzieć,
komu się one należą, a komu
nie.
O zasiłek dla osób bezrobotnych (WW-uitkering), może starać się każda osoba, spełniająca
poniższe warunki:
– w ciągu ostatnich 36 tygodni przepracowała 26 tygodni,
– utraciła pracę nie z własnej
winy (brak pracy, koniec kontraktu, etc.),
– pracodawca nie zaproponował jej żadnej innej posady,
– nie ma żadnej innej płatnej
pracy,
– aktywnie poszukuje pracy.
Reasumując, zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem,
które przysługuje dla osób, które
miały pracę i ją straciły nie ze

swojej winy i nie mają innych dochodów ze stosunku pracy. Warunkiem koniecznym do uzyskania zasiłku jest posiadanie meldunku na terenie Holandii lub
posiadanie stałego adresu
do korespondencji na jej terenie.
Na czas pobierania zasiłku
bezwzględnie należy pozostawać na terenie Holandii oraz nie
wyjeżdżać poza jej granice. Jest
to kryterium, które jest bardzo
rygorystycznie przestrzegane
przez urzędników holenderskich
– bardzo często dochodzi
do kontroli, zarówno telefonicznych jak i osobistych w miejscu
zamieszkania w Holandii celem
sprawdzenia, czy obcokrajowiec
(np. Polak), pobierający zasiłek,
faktycznie przebywa pod adresem, który podał dla Urzędu. Zasiłek dla bezrobotnych może zostać przyznany na okres minimalnie 3 miesięcy, a maksymalnie 38 miesięcy.
Niemniej jednak każdy z nas
może stracić prawo do zasiłku
dla bezrobotnych (np. z powodu
niestawienia się na spotkanie
wyznaczone w Urzędzie lub poprzez odmowę przyjęcia pracy)
i pozostać bez środków do życia.
Wtedy możemy wziąć pod uwagę zasiłek socjalny. Osobom,
które faktycznie pozostały bez
jakichkolwiek środków do życia,
może przysługiwać zasiłek socjalny (Bijstanduitkering). Niemniej jednak trzeba spełnić wiele nieraz skomplikowanych warunków, by uzyskać takie świadczenie. O Bijstanuitkering może
starać się każdy, kto:
– jest pełnoletni,
– jest zameldowany w Holandii,
– nie ma prawa do żadnego
innego zasiłku,
– nie ma wystarczających dochodów, które by wystarczyły
na przeżycie,
– nie posiada majątku prze-

FOT. FREEIMAGES. COM / JORGE VICENTE

kraczającego określonej kwoty,
– bierze czynny udział w różnorakich akcjach i działaniach
dotyczących aktywizacji w pracy
organizowanych przez swoją
gminę,
– aktywnie poszukuje pracy.
Reasumując, o zasiłek socjalny można się starać, gdy wygaśnie prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a nie w momencie utraty pracy. W tym drugim przypadku pierwszym krokiem powinno
być staranie się o zasiłek dla
bezrobotnych. Dokładny schemat postępowania przedstawia
obok rysunek 1 (Rys. 1).
I na sam koniec jeszcze jedna newralgiczna kwestia,
o której zresztą nasza redakcja
pisała w poprzednich nume-

rach dwutygodnika GoniecPolski. nl. Zasiłek dla bezrobotnych jak najbardziej można przetransferować do Polski,
zasiłku socjalnego natomiast
– nie można! Tylko w przypadku zasiłku dla osób, które utraciły pracę, istnieje prawna furtka umożliwiająca wyjazd
do Polski. Osoby będące beneficjentami zasiłku socjalnego
także są zobowiązane do pozostawania na terenie Holandii,
one jednak nie mają możliwości jego przetransferowania.
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR
ANNA KŁOSOWSKA
WWW.ROZLICZSIE.PL

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 / CONSTANTIN DEACONESCU
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PRACA
l Spawacz TIG (spawanie
rur) z znajomością języka
angielskiego. Dla naszego

klienta w Holandii z branży
przemysłowej poszukujemy
kandydatów na stanowisko:
Spawacz TIG (spawanie rur)
z znajomością języka angielskiego. Miejsce pracy: 1. tydzień Poeldijk, Holandia, później delegacja na teren Rosji.
Wyjazd i termin rozpoczęcia
pracy: 8.09.2014. Pierwszy tydzień pracy jest na terenie Holandii w miejscowości Poeldijk,
później Pracownik zostaje oddelegowany do pracy na teren
Rosji na okres 8-14 tygodni.
Obowiązki: Spawanie metodą
TIG, spawanie rur (średnica 4-6
cali) z stali węglowej oraz stali
nierdzewnej. Praca na hali produkcyjnej. Oferujemy: Stawka: 15 euro netto/h, Ubezpieczenie: zapewnione płatne: 20,65 euro/tydzień, Zakwaterowanie: bezpłatne, zapewnione przez pracodawcę. Wyżywienie we własnym zakresie.
Ilość godzin pracy: ok 40h tygodniowo. Wymagania: Min. komunikatywna znajomość języka angielskiego (sprawdzana rozmową telefoniczną), Doświadczenie przy spawaniu rur
metodą TIG, Ważny certyfikat
spawalniczy 141 (grupa materiałów karbon stal gr. 1 i inox
gr. 8), Ważny certyfikat spawalniczy 141 H-L045, Certyfikat
VCA, prosimy o wysyłanie Cv
na adres mailowy: holandia@eurowork.net.pl.

l Praca- szukam: Szukam
pracy z zakwaterowaniem lub
w Rotterdamie!!! Mam 39 lat
jestem nie pijacy alkoholu. Szukam pracy z zakwaterowaniem
obojętnie w jakiej miejscowości lub w Rotterdamie. Pracowałem na produkcjach, magazynach, przy pielęgnacji drzewek, sortowaniu owoców,

sprzątałem, pracowałem jako
order picker przy zamówieniach ze słuchawką w jez. polskim, pracowałem na myjni samochodowej,, Toyota-Lexus,
malowałem pokoje, okna,
umiem pospawać drobne rzeczy spawałem elektrodą uczyłem się i pracowałem na różnych stanowiskach wykonywałem różne prace fizyczne.
0031619689066.

l Avon-Zostań Konsultantką w Holandii. Witam, mam

na imię Angelika i jestem Menedżerem AVON. Serdecznie
zapraszam do współpracy
w branży kosmetycznej na terenie Holandii. Dlaczego praca
z AVON? Avon jest bardzo znaną i cenioną przez Polki firmą.
Pracujemy na polskich katalogach, a co za tym idzie, wszystkie produkty są w polskich cenach. Ceny zatem, w przeliczeniu na EURO, są naprawdę niskie, a to z kolei jest doskonały
argument do zachęcenia klientek do wypróbowania dobrej jakości kosmetyków. Nim się
obejrzysz, Twoje zamówienia
będą wzrastać, a Ty podreperujesz swój budżet. Avon oferuje: Upusty od 15% do 40%, --Wpisowe 0 zł!!, -Nagrody i upusty
w ofertach promocyjnych, -Dostęp do produktów przedpremierowych, -Przywileje, konkursy, super nagrody, -Prezenty
i atrakcyjne oferty w ramach
specjalnego programu dla nowej konsultantki. Poza tym ode
mnie: -pakiet startowy (w tym
katalogi i próbki), -pewny kurier
z kosmetykami Polska –Holandia, -opieka i pomoc. Darmowa
rejestracja Ty planujesz ile godzin pracujesz, nic nie tracisz
możesz tylko zyskać. Serdecznie Zapraszam. Skontaktuj się
ze
mną:
Angelika
tel: 0617 800 383, email:avonholandia@vp.pl.

Nasza Holandia
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4. miejsce Polaków na zawodach

mikroobiektów latających
Studenci z zespołu High Flyers z Politechniki Śląskiej zajęli czwarte miejsce w organizowanych zawodach dla
konstruktorów mikroobiektów latających. Konferencja
i zawody IMAV (International
Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition)
odbyły się w Holandii.
IMAV to międzynarodowa
konferencja połączona z zawodami bezzałogowych i autonomicznie sterowanych obiektów
latających klasy mikro. Zawodnicy podczas zawodów dostali
do wykonania zadania, które
składały się na akcję wywiadowczo-ratunkową.
Członkowie grupy High Flyers
na swojej stronie internetowej
opisują, że wykorzystując zaprojektowane przez siebie niewielkie obiekty latające, uczestnicy
mieli wykonać mapę terenu dotkniętego klęską żywiołową. Zawodnicy mieli też analizować dostępność dróg, dokonać inspekcji wnętrz budynków, a także zlokalizować rannych i ofiary. Zawody trwały od 11 do 15 sierpnia.
W przypadku High Flyers jury
doceniło autonomiczny lot
nad miasteczkiem i trafne zlokalizowanie przeszkód na drogach,
inspekcję wskazanego budynku,
samodzielny start oraz wielokrotne precyzyjne lądowanie.
„Co prawda obyło się bez opadów podczas zawodów, lecz
Reklama

nych warunkach” – opisują
przebieg zawodów studenci.
Udział w zawodach jest
jednym z elementów projektu pt. „Rozwój bezzałogowych
systemów latających wyposażonych w moduły widzenia
maszynowego oraz wielofunkcyjne układy sterowania
zwiększające stopień autonomii lotu”, realizowanego
na Wydziale Automatyki,
Elektroniki i Informatyki,
pod kierunkiem dr inż. Romana Czyby przy wsparciu merytorycznym dr inż. Marcina Lemanowicza oraz mgr inż.
Grzegorza Szafrańskiego.
Od zespołu z PŚ lepsze
okazały się zespoły z Singapuru, Niemiec i Francji.
W skład zespołu High Flyers weszli: Wojciech Dudzik,
Michał Hecel, Marcin Janik,
Marcin Kolny, Oliver Kurgan,
Kornel Matusiak, Paweł Matyszok, Łukasz Sobota, Łukasz Szczurowski, Mateusz
Ucher, Paulina Wilk, Grzegorz Wójcik i Agnieszka Ziebura.
Projekt realizowany jest
w ramach I edycji programu
MNiSW – „Generacja Przyszłości”, wspierającego studiujących na polskich uczelniach młodych wynalazców,
FOT. FREEIMAGES. COM / BILLY ALEXANDER konstruktorów, programistów i innowatorów.
PAP – NAUKA W POLSCE
średnia prędkość wiatru wynosi- komicie, ponieważ jako jedŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
ła 35km/h. Platforma naszej na z nielicznych potrafiła swo– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
konstrukcji sprawdziła się zna- bodnie manewrować w tak trud-

OGŁOSZENIA DROBNE
l Zdrowie i uroda: Masz problemy
z lamiacymi sie paznokciami, zniszczonymi wypadajacymi wlosami,
zmarszczkami, mniej energi, problemami z jelitami, hormonami, stawami
Twoj organizm sam wskazuje ze jest
cos nie w porzadku Nie czekaj dluzej zeby sytuacja sie pogorszyla skontaktuj
sie z nami dietetyczka gwarantuje 100% pomoc. Ubezpieczenie zwraca
za konsultacje. B. I. A Business International
Advice,
Houtzaagmolen 101, 2986GE Ridderkerk, KvK-nummer: 24285883.
l Usługi – komputery: Instalacje

laptopw Ridderkerk kolo Rotterdamu.
Instalacje laptopow Ridderkerk tanio
szybko solidnie nie przeplacaj zadzwon
tel. 0627316448.
l Transport – oferuję: Przewozy
Międzynarodowe Polska-Holandia-Polska. ZIELONA GÓRA, WROCŁAW, OPOLE, CZĘSTOCHOWA, KATOWICE. WIFI, DVD, KLIMATYZACJA, DUŻA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA. Województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie,(wszystkie miasta w tych województwach).
KONTAKT
PL
+48 666 977 871, PL
+48 666 977 834.
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Policja zaszczuła
się, w jaki sposób wszedł w posiadanie alkoholu. Okazało się,
że pijanemu 18-latkowi alkohol
został sprzedany w pobliskim
sklepie – dodaje rzecznik KPP
w Gostyniu.

FOT. FREEIMAGES. COM / ZSUZSANNA KILIAN

Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu, a co za tym idzie, likwidacja działalności grozi właścicielce sklepu z alkoholem na rynku w Gostyniu. Zdaniem policji ekspedientka sprzedała piwo
pijanemu mężczyźnie, który nie dość, że bełkotał, to na dodatek chwiał się na nogach. Nieco
inną wersję przedstawia właścicielka sklepu, która zgłosiła się do naszej redakcji, przedstawiając zapis z monitoringu. Jak twierdzi – Czuję się zaszczuta przez policję.
Do sprzedaży doszło w nocy
z 22 na 23 sierpnia. Jak poinformował nas rzecznik gostyńskiej
policji, kilka minut po godzinie 1: 00 w nocy policjant i strażnik miejski, wykonując czynności w rejonie rynku, zauważyli piReklama

janego mężczyznę. – Szedł ulicą
chwiejnym krokiem, dodatkowo
w ręku trzymał dwa piwa. Młody
wygląd tego człowieka, jak również stan w jakim się znajdował,
wzbudził zainteresowanie mundurowych – mówi Sebastian

Myszkiewicz, rzecznik gostyńskiej policji. -Podczas rozmowy
z nim okazało się, że miał
wprawdzie 18 lat, ale był na tyle
pijany, że słowa wypowiadał
w sposób bełkotliwy. Stróże prawa bardzo szybko dowiedzieli

Badanie alkomatem miało
wykazać u chłopaka ponad 2
promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeszcze tego samego dnia ekspedientce postawiono zarzut nieprzestrzegania
przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za co grozi
kara nawet do 5 tys. zł. grzywny.
– Wystąpimy też do Urzędu Gminy z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego
w celu cofnięcia zezwolenia
na sprzedaż alkoholu właścicielce sklepu – podsumowuje rzecznik gostyńskiej policji.
Po ukazaniu się informacji
w lokalnych mediach, do naszej redakcji zgłosiła się właścicielka sklepu Al Capone w Gostyniu, przedstawiając własną
wersję wydarzeń potwierdzoną
nagraniem z monitoringu – Policja twierdzi, że moja pracownica sprzedała alkohol nie-

trzeźwemu – mówi właścicielka sklepu. – Na jakiej podstawie? Klient nie zataczał się,
mówił tak jak zawsze... Znają
się przecież. Chłopak nie był
agresywny, żadne jego ruchy
nie wskazywały na stan nietrzeźwości, więc kasjerka
sprzedała mu piwo. Ja też bym
sprzedała mu te dwa piwa. – przekonuje kobieta.
– Wielokrotnie zdarza się, że
nie sprzedajemy alkoholu osobom, które naszym zdaniem
uznajemy za pijane, ale nie
w tym przypadku – zastrzega
właścicielka sklepu Al Capone.
Na dowód pokazuje nagrania
z monitoringu. Widać jak chłopak wchodzi do sklepu, wyjmuje
z lodówki dwa piwa, podchodzi
do lady i płaci. Z nagrania rzeczywiście trudno określić, czy jest
pijany. – Gdy wychodził już
na pierwszym stopniu za drzwiami a nie na ulicy zaczepili go policjanci i strażnik miejski twierdząc, że jest pijany – dodaje. I rzeczywiście na nagraniu oprócz policjantki i strażnika
miejskiego widać jeszcze czterech funkcjonariuszy stojących
przed sklepem.

– Poprosili mnie o dowód osobisty. Pokazałem – opowiada 18-letni Paweł. Chłopak przyznaje, że tego wieczoru pił alkohol, ale nie szedł chwiejnym krokiem i nie bełkotał. – Nie chwiałem się. Mam taką postawę, taki sposób poruszania się i nie
bełkotałem... mam wadę wymowy – przekonuje. -Zapytałem,
czy dostanę mandat, powiedzieli, że nie – dodaje.
Zdaniem właścicielki sklepu
określenie stanu trzeźwości kupującego alkohol jest prawie
niemożliwe. O ile wiek klienta
można sprawdzić bardzo łatwo,
prosząc go o dokument tożsamości, o tyle stan jego trzeźwości jest praktycznie niemożliwy
do zweryfikowania. Zgodnie
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości sprzedawca ma ocenić
domniemany stan upojenia…
na oko. Jeśli uzna, że jest pijany,
powinien odmówić mu sprzedaży alkoholu. To, czy i ile wypił
wcześniej, nie ma żadnego znaczenia. – Liczba wizyt tego samego klienta w sklepie jednego
dnia, nie świadczy przecież o stanie jego trzeźwości.
‹‹‹
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Również zapach czy niewyraźna mowa – argumentuje. Niektóre osoby tak wyglądają
i zachowują się stale, a nie
tylko pod wpływem alkoholu.
Od sprzedawcy nie można oczekiwać, że z dokładnością alkomatu określi trzeźwość kupującego -dodaje.
Właścicielka sklepu twierdzi, że padła ofiarą nagonki,
dlatego wynajęła prawnika,
by pomógł jej oczyścić się z,
jak twierdzi, naciąganych zarzutów – Nie było dnia
w ostatnim czasie, żeby
pod sklepem nie stała policja. I w końcu kogoś złapali.
Nie wiem, czym to jest spowodowane. Jestem normalnym przedsiębiorcą... naprawdę nie wiem, co mam
o tym myśleć. Czytałam
na stronie internetowej innej
lokalnej gazety na temat tego, co wydarzyło się sobotniej
nocy w moim sklepie... to są
bzdury – mówi właścicielka
Al Capone. – Nie rozumiem
też zachowania policji. Czuję
się zaszczuta przez policję.
Może to nagonka ze strony
konkurencji... nie wiem. Brak
słów...- dodaje.
Sprawa zapewne znajdzie
swój finał w sądzie, gdzie obie
strony
dostaną
szansę na przedstawienie własnych wersji wydarzeń. Na razie każda ze stron upiera się
przy swoim. (MiS)

FOT. FREEIMAGES. COM
/ RODRIGO VALLADARES

odmówiłaby mu sprzedaży alkoholu mysla, ze jest pijany o wówczas? Proponuję do otrzymanej
konsesji gratis dodawać alkomat. Być moze, ze to działanie
celowe i szukanie poprostu haczyka dziś zazdrosć ludzka nie
zna granic Zyczę powodzenia
i wygrania tejże sprawy
Skoro był taki pijany, zataczał
się i bełkotał, to policjanci powinni zostać zwolnieni za niedopełnienie obowiązków służbowych, których dopuścili się nie
zatrzymując go na izbie wytrzeźwień.

Zdaniem internautów:
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Czytając wypowiedź właścicielki sklepu ma ona 100%
rację Patrząc na sprawę z innej strony gdyby ten chłopak
nie był pijany a ekspedientka

Zabrać koncesję jak najszybciej a sprzedawce surowo ukarać dla przykładu. wieczorami
obok sklepu gromadzi się pijana młodzież używając wulgaryzmów i leja gdzie popadnie.

w tym sklepie już od dawna sprzedaje się alkohol nielotom i pijanym.
Sprawa grubymi nićmi szyta...
Pewnie jakaś ustawka na właścicielkę sklepu bo w taki sposób jak było to zorganizowane to
można praktycznie każdy sklep
w Polsce ukarać i pozbawić koncesji...
Ludzie nie dajcie się zwariować większość tych żałosnych
wpisów to dzieło właścicielki
sklepu i jej ekspedientki to tłumaczenie jest żenujące a tonący
i brzytwy sie łapie Mam nadzieję
że sprawa szybko znajdzie finał
w sądzie kara będzie surowa
kończąca ten proceder i nasze
nieprzespane noce.
Tak na moje to w tej ustawie
nie jest nic napisane o ludziach pod wpływem alkoholu

tylko o pijanych, a jeżeli byl taki pijany ze nie można było mu
sprzedać alkoholu to tez nienadawał się do tego by go puścić
wolno tylko na wytrzezwiałke
wiec w tym momencie to cofniecie koncesji dla sklepu i kara dla ekspedientki powinna być wymierzona tylko wtedy gdy tych 5-ciu funkcjonariuszy pozbyło by się pracy za niewywiązywanie się z swoich
obowiązków.
Czytając te komentarze można powiedzieć że jest jak w sejmie. Nie ważne że robią wały tylko to że ich nielegalnie podsłuchiwali. Złamane prawo a tyle
adwokatów. Ogródki jak i ten
sklep przyciągaj bałagan. Mało
policji na Rynku i chyba jeszcze
za małe kary.
ŹRÓDŁO: GOSTYŃ 24 EXTRA

Rząd sfinansuje roczne studia dla
Ukraińców na polskich uczelniach
100 studentów ze wschodu
Ukrainy już od września br.,
a 450 w roku 2015, będzie
mogło studiować na polskich
uczelniach dzięki stypendium polskiego rządu. Stypendia mają pomóc Ukraińcom w budowaniu demokracji – mówiła w środę w Warszawie Lena Kolarska-Bobińska.
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Zaprezentowany przez Polaków stronie ukraińskiej pakiet
stypendialny „Polski Erasmus
dla Ukrainy” ma pomóc we
wzmacnianiu aspiracji europejskich Ukrainy i w budowaniu
demokracji – zaznaczyła minister nauki Lena Kolarska-Bobińska na środowej konferencji

prasowej z udziałem ministra
edukacji i nauki Ukrainy, Serhija Kwita.
Stypendium obejmie studia
na kierunkach priorytetowych
– takich jak zarządzanie, europeistyka, ekonomia, administracja i kierunki techniczne.
Stypendia nie obejmą studiów
ar tystycznych, medycznych
czy neofilologii. Koszt programu wyniesie ponad 10,7 mln
zł. Dofinansowanie polskiego
rządu obejmie studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na uczelniach (państwowych lub prywatnych)
i koszty utrzymania studiującego w czasie rocznego pobytu w Polsce.
„Doświadczenia związane
z pobytem na tych stypendiach wykorzystamy dla roz-

woju demokracji w naszym
kraju, dla kształtowania standardów w oświacie” – zapewnił minister Kwit. – Jeżeli chodzi o stypendia dla doktorantów, to wykorzystamy je także
dla implementacji nowej ustawy o szkolnictwie wyższym,
uchwalonej niedawno przez
ukraiński parlament”.
Program kierowany jest
przede wszystkim do młodych
ludzi z obszarów objętych teraz działaniami militarnymi
– z obwodu ługańskiego i donieckiego oraz z Krymu.
Pierwsza setka ukraińskich
studentów (po II roku studiów
licencjackich)
rozpocznie
u nas bezpłatne studia już
od semestru zimowego. Otrzymają też po 900 zł stypendium na utrzymanie.

Od stycznia 2015 r. ruszy
kolejny etap programu, obejmujący 400 studentów (z całej Ukra iny, z pierw szeń stwem dla mieszkańców terenów objętych działaniami
wojen ny mi) i 50 dok to ran tów. Studenci nieznający polskiego mogą się go uczyć
przez pół roku, a drugie pół
studiować.
Strona polska będzie odpowiedzialna za studiowanie,
obecność i dobre wykorzystanie
czasu, strona ukraińska zorganizuje rekrutację.
Studenci z Ukrainy już teraz
stanowią najliczniejszą grupę
obcokrajowców studiujących
w Polsce (42 proc.).
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Rząd sfinansuje roczne studia dla
Ukraińców na polskich uczelniach
DOKOŃCZENIE ZE STR. 9

W
roku
akademickim 2013/2014 w naszym kraju studiowało 15 tys. obywateli
Ukrainy, 4 tys. z nich już teraz
otrzymuje różnego rodzaju dofinansowanie (zwolnienia z opłat
i stypendia). Ukraińscy studenci
najczęściej reprezentują nauki
społeczne, techniczne i humanistyczne.

Kolarska-Bobińska poinformowała, że nowe stypendia
są zapewnione na rok. „Mam
nadzieję, że w przyszłości program będzie kontynuowany
w takiej albo innej postaci”
– dodała.
Minister zapewniła też, że
Polacy wciąż pamiętają o stypendiach,
otrzymywanych
w przeszłości od USA i innych
krajów Europy, na które wyjeż-

dżali nasi studenci i doktoranci. „To była wielka fala wyjazdów i przyjazdów, ogromna korzyść, to wzmacniało budowanie demokracji w Polsce. Taką
współpracę chcielibyśmy w tej
chwili oferować Ukrainie”
– mówiła.
Serhij Kwit dodał, że dla Ukrainy ważne jest nie tylko, aby studenci przyjeżdżali do Polski, ale
też, by Polacy odwiedzali dobre

Kasa
za seks
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uniwersytety ukraińskie. „Studenci polscy byli do tej pory bardzo aktywni na Ukrainie, szczególnie podczas Pomarańczowej
Rewolucji widzieliśmy ich wielu
na Majdanie. Byli tam licznie reprezentowali także podczas
ostatniego Majdanu” – przypomniał.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Kielcach zatrzymali 36-letniego mężczyznę i 27-letnią
kobietę podejrzanych o czerpanie korzyści z nakłaniania
do prostytucji i ułatwiania
tego procederu. Prokurator
zastosował wobec zatrzymanych poręczenia majątkowe,
dozory, a także zakazy opuszczania kraju. Grozi im do 5
lat pozbawienia wolności.
Rozpracowywanie przestępczej działalności dwójki mieszkańców Warszawy trwało kilka
miesięcy. Policjanci z Wydziału
Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji i Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego w Kielcach, którzy wpadli na trop tych
osób podkreślają, że praca
nad tą sprawą wymagała nie lada cierpliwości i podobna była
do kompletowania układanki.
Z każdym zebranym dowodem
w tej sprawie rysowała się sieć
powiązań, zależności i układała
się w jedną całość przestępczej
działalności.
Pierwsze zatrzymania w tej
sprawie były na początku sierpnia, wtedy w ręce policjantów
wpadło dwóch mężczyzn 29-latek z Krakowa i 36-latek
oraz 39-latka z województwa
śląskiego. Te trzy osoby również
usłyszały zarzut stręczycielstwa
i sutenerstwa. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozorów,
poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju i zbliżania się do osób pokrzywdzonych.
Jak ustalili śledczy działalność
dwójki zatrzymanych 36-latka
i 27-latki, jak i osób zatrzymanych w sierpniu trwała od 2011
roku. Nakłonili oni kilkanaście
kobiet z różnych części naszego
kraju do prostytucji. Zatrzymani
zajmowali się wynajęciem
mieszkań, wykonywali fotografie, umieszczali ogłoszenia
na portalu internetowym. Z tego
procederu czerpali korzyści finansowe. Przez kilka lat powiększali rozmiary swojego procederu.
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Oboje zostali zatrzymani przez
kieleckich
antyterrorystów
pod koniec ubiegłego tygodnia,
w jednym z lokali w Kielcach.
W mieszkaniu tym policjanci
znaleźli kilkadziesiąt tysięcy złotych, broń gazową i kominiarki.
Opisywana sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają
kolejnych zatrzymań. Do tej pory 8 osób występuje jako osoby

pokrzywdzone. Prokuratura zastosowała wobec zatrzymanych
środki zapobiegawcze w postaci
poręczeń majątkowych w kwocie po 5000 złotych, dozory,
a także zakazy opuszczania kraju i zbliżania się do pokrzywdzonych. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.
OPR. AB ŹRÓDŁO. KWP KIELCE
ŹRÓDŁO: EXTRA KORSO

Polska

11

Naukowcy: inwazja papug
w Polsce jest tylko kwestią czasu
Pojawienie się w Polsce
na wolności dużych, zielonych papug jest kwestią czasu – twierdzą eksperci. W innych krajach ptak ten już
dziś szkodzi w rolnictwie
i ekosystemach. W unijnym
programie badania egzotycznej inwazji uczestniczą zoologowie z Poznania.
Aleksandretty obrożne pochodzą z Afryki i Indii. Te spore,
barwne ptaki zaczęto sprowadzać do Europy ok. 40 lat temu.
Zyskały popularność, gdyż są inteligentne, łatwo się oswajają
i chętnie uczą naśladować
brzmienie różnych dźwięków.
Szacuje się, że w latach 19962002 do krajów UE sprowadzono ich 137 tys.
Z powodu nieuwagi lub niefrasobliwości ludzi papugi zaczęły
się jednak wymykać. Obecnie
na wolności żyją już w 35 krajach na pięciu kontynentach, zaś
w samej Europie ich populacje
można spotkać w ponad stu
miastach. Najwięcej ich jest
w Wielkiej Brytanii (kilka lat temu wielkość populacji szacowano na 10-20 tys. osobników),
Belgii (8,5 tys.), Holandii i Niemczech (po 5,5 tys.). Aleksandretty nie brakuje też w Grecji, Słowenii, Turcji czy Izraelu.
Doświadczenia z zachodu
i południa Europy pokazują, że
papugi na wolności świetnie się
adaptują. Są wszystkożerne.

Szybko odkryły, do czego służą
karmniki (wypierając z nich bogatki i modraszki) i dobrze znoszą mrozy. „Mówi się, że do minus 20 st. C dają radę! Proszę
zwrócić uwagę, że w miastach
jest cieplej, są rury ogrzewnicze... Potencjał dla papug zatem
jest” – tłumaczy PAP dyrektor Instytut Zoologii Uniwersytetu
Przyrodniczego (UP) w Poznaniu,
prof. Piotr Tryjanowski.
Ornitolodzy zwracają uwagę,
że aleksandretty są dziuplakami, a jednocześnie trzymają się
blisko człowieka i często żyją
w okolicach, gdzie brakuje starych drzew i dziupli. Drążą więc
otwory w izolacjach budynków,
stając się utrapieniem administratowów i właścicieli domów
w wielu europejskich miastach.
Tam, gdzie występują naturalnie, aleksandretty uważane są
za jedne z większych ptasich
szkodników. W Indiach niszczą
zasiewy i plantacje słoneczników czy daktylowców. Jedyne
europejskie dane na temat ich
szkodliwości pochodzą z plantacji winorośli w angielskim hrabstwie Surrey, gdzie w jednej winiarni spowodowały straty wycenione na ok. 5 tys. funtów w skali roku. Na Wyspach Brytyjskich
dają się we znaki na tyle, że
prawnie zezwolono tam tępić
papugi w miejscach, gdzie mogą wyrządzać szkody lub powodować zagrożenie – zwraca
uwagę ornitolog.
Zagrożenie wiąże się m.in.

FOT. FREEIMAGES. COM / LEONARDO BARBOSA

z tym, że aleksandretty mogą
być nosicielami m.in. bakterii
wywołujących (także u ludzi) ornitozę, czyli ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego, i pierwotniaków wywołujących kryptosporydiozę (chorobę układu
pokarmowego). Przenoszą też
wirusa wywołującego u drobiu
chorobę Newcastle. Jej atak
oznacza utratę całej hodowli.
Powodują też problemy ekologiczne, gdyż w poszukiwaniu
miejsc do lęgów konkurują z gatunkami europejskimi, np. dzięciołami, szpakami i kowalikami.
Wygrywają jako większe i silniejsze, ale też dlatego, że rozpoczynają lęgi w lutym, zajmując dziuple ptakom, które rozmnażają
się nieco później.
Jak można przeczytać na stronach unijnego projektu DAISIE
(Delivering Alien Invasive Species In Europe, http://www.europe-aliens.org), na razie nieznane
są metody zapobiegania inwazji
lub jej ograniczania. Naturalnych
wrogów w Europie papuga ma
nie więcej, niż inne gatunki (jastrząb i krogulec, a wrony, kawki
czy węże mogą jej wyjadać jaja
i pisklęta).
Dotychczasowe doświadczenia europejskie z aleksandrettą
są tak trudne, że papuga trafiła
na listę stu najbardziej uciążliwych gatunków inwazyjnych,
opracowaną w ramach DAISIE.
Dynamikę inwazji i jej konsekwencje obserwują też ornitolodzy Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec i inni krajów w ramach innego programu, ParrotNet EU
COST Action.
Dołączył do nich poznański
Instytut Zoologii UP, gdyż – zdaniem ekspertów – spore jest
prawdopodobieństwo, że aleksandretty skolonizują także
Polskę. Sprzyja im ocieplenie
i coraz łagodniejsze, krótsze zimy. „Z naukowego punktu widzenia jest to o tyle ciekawe, że
można powiedzieć: czekamy
na inwazję, a nie tylko badamy
skutki post factum. Można dzięki temu sprawdzać np.
modele prognostyczne” – tłumaczy dyrektor tego instytutu,
prof. Tryjanowski.
„Na razie przede wszystkim
monitorujemy internet, bo w Polsce było kilkanaście obserwacji
według Komisji Faunistycznej”
– mówi ornitolog z UP. W jego
ocenie świadomość problemu
w zasadzie nie istnieje, nawet
wśród osób zawodowców. „Dopiero rozpoczynamy akcję informacyjną” – dodaje.
Prof. Tryjanowski chce też
sprawdzać, jak postrzegane są
w Polsce papugi. „Czy w miej-
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scach, gdzie ekspansji (jeszcze)
nie ma, postrzeganie papug jest
korzystniejsze: bo ładne, kolorowe i nie robią problemów... Bo
tam, gdzie jest ich za wiele, opinie społeczne są już raczej
na nie” – mówi.
Aleksandretty to kolejny gatunek, który z rąk hodowców wymknął się na wolność i powoduje zamieszanie. W Polsce coraz
większy problem stanowi żółw
czerwonolicy – długowieczny
gad z Ameryki, hodowany u nas
tysiącami. Znudzeni właściciele
często wypuszczają pupili, którzy
trafiają m.in. w okolice, w których żyją nasze żółwie błotne.

W konkurencji o pokarm i miejsca odpoczynku żółw czerwonolicy wygrywa. Do tego może
przenosić pasożyty i choroby
na rodzime gatunki. Na razie nie
stwierdzono na szczęście, żeby
rozmnażał się u nas na wolności.
Przykład skrajnie problematycznej inwazji egzotycznych
„pupili” pochodzi z USA. Chodzi
o ponad trzymetrowe pytony
z Azji, o których słychać głównie
w kontekście inwazji w Parku
Narodowym Everglades na Florydzie. Pierwszego pytona zauważono tam w 1979 r., plagę
ogłoszono w 2001. Ich popula-

cja wymknęła się spod kontroli,
liczebność węży ocenia się
na dziesiątki tysięcy. Gady szybko się rozmnażają i sieją spustoszenie wśród ptaków, często
reprezentujących gatunki zagrożone. Ich sukces może wyjaśniać zmniejszenie populacji
małych ssaków, np. łasicy czy
szopa pracza.
Obok ocieplenia inwazje gatunków uważa się za jedne
z tych zmian w środowisku, które najtrudniej jest odwrócić.
PAP – NAUKA W POLSCE,
ANNA ŚLĄZAK
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Dla kogo Wyprawka Szkolna?
Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku ogłoszony został Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka
szkolna”. O dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych mogą
ubiegać się uczniowie z rodzin, w których dochód
na osobę nie przekracza 539 zł netto.
Chodzi o rozpoczynających
w roku szkolnym 2014/2015
naukę:
– w klasach II, III oraz VI szkoły podstawowej,
– w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej
szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum,
„W tym roku po raz kolejny
w ramach programu „Wyprawka
szkolna” gminy wypłacać będą
dofinansowanie na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych także uczniom szkół prowadzonych przez samorządy powiatowe – mówi Barbara Cieplak,
Naczelnik Wydziału Oświaty
i Kultury Fizycznej UM. – W tegorocznej edycji rządowego programu w grupie beneficjentów znajduje się bowiem młodzież III klas szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc na zakup podręczników dla tej grupy uczniów
będzie wypłacała gmina, na terenie której znajduje się szkoła,
bez względu na miejsce zamieszkania uczniów.”
Podobnie jak w latach ubiegłych, na pomoc finansową, bez
względu na wysokość dochodu
na członka rodziny, mogąc liczyć
uczniowie niepełnosprawni.
O dofinansowanie do zakupu
podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym specjalnego,
mogą ubiegać się rodzice
uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym,
oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi (w przypadku, gdy
jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki w szkołach dla dzieci
i młodzieży. W roku 2014 po raz
pierwszy programem pomocowym objęte zostały także nowe
grupy uczniów z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
W przypadkach określonych
w ustawie o pomocy społecznej,
wsparciem finansowym mogą
zostać także objęci uczniowie
z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły,

do której uczęszcza uczeń (z wyłączeniem uczniów klas I szkoły
podstawowej). Przy czym liczba
uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie
może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów
klas II – III i VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły
zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.
„W ubiegłym roku szkolnym
ze wsparcia w ramach rządowego programu skorzystało ogółem 333 uczniów – mówi Barbara Cieplak. – W tym roku szacujemy, że grupa uczniów objętych
programem zwiększy się do 408

osób i na taką liczbę złożyliśmy
w Kuratorium Oświaty wstępne
zapotrzebowanie na środki finansowe.”
Zakres pomocy oferowanej
w ramach programu jest różny
dla różnych grup wiekowych. Rodzice uczniów klas II-III szkoły
podstawowej mogą liczyć na dofinansowanie
w
kwocie
do 225 zł. Natomiast rodzice
uczniów klas VI szkoły podstawowej – do 325 zł. Dla uczniów
klas III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego
i technikum, program przewiduje dofinansowanie do kwoty 445 zł, a w przypadku trzecioklasistów szkoły zasadniczej

FOT. FREEIMAGES. COM / PAWEL BIALAS

– do 390 zł.
Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą liczyć na dofinansowanie w przedziale 175770 zł, w zależności od rodzaju
niepełnosprawności i grupy wiekowej dziecka.
Dofinansowanie udzielane
jest na wniosek rodzica ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego. Wnioski o dofinansowanie przyjmują dyrektorzy poszczególnych szkół, w terminie do 8 września. Wypłata
środków także następować będzie za pośrednictwem szkół.
„Udzielana pomoc będzie
miała charakter refundacji
– mówi Barbara Cieplak. – Pieniądze wypłacane będą rodzicom na podstawie złożonego
przez nich wniosku. Do wniosku
należy dołączyć zaświadczenie
o wysokości dochodów. W przypadku, gdy rodzina objęta jest
pomocą z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, wystarczy
jeśli rodzic dołączy zaświadczenie z MOPS-u, że z takiej pomocy korzysta. Jeżeli pomoc skierowana jest dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć
kopię orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
Koszty zakupu podręczników będą zwracane rodzicom po przedłożeniu dokumentów potwierdzających ich zakup, do wysokości określonych w stosownym
rozporządzeniu.”
Szczegółowe warunki udzielania uczniom pomocy finansowej
na zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych określa
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 2014 r. (Dz. U.
poz. 1024).
Częściowa refundacja kosztów zakupu podręczników, to
nie jedyna pomoc, na jaką
mogą liczyć rodzice dzieci
w wieku szkolnym. Wszyscy
uczniowie mieszkający w Żyrardowie mogą ubiegać się
o
pomoc
stypendialną.
W ubiegłym roku szkolnym pomocą stypendialną objętych
było 403 uczniów. Warunkiem
skorzystania z tej formy
wsparcia jest dochód na członka rodziny nieprzekraczający
kwoty 456 zł. Wnioski o przyznanie stypendium rodzice
mogą składać do 15 września,
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Żyrardowa,
przy Placu Jana Pawła II. Formularz wniosku otrzymać
można w Wydziale Oświaty
i Kultury Fizycznej, przy ul. Mireckiego 56, w sekretariatach
poszczególnych szkół. Zamieszczony jest też na stronie
internetowej miasta.
ŹRÓDŁO: EXTRA TV – ŻYRARDÓW

Warszawscy studenci
zwycięzcami konkursu
marketingowego Google'a
Zespół studentów z warszawskich uczelni zwyciężył
w międzynarodowym konkursie Google Online Marketing
Challenge 2014. Polacy
w swoim zwycięskim projekcie poprowadzili kampanię
marketingową dla klubu piłkarskiego Legia Warszawa.
Zespół studentów trzech warszawskich uczelni – Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Politechniki
Warszawskiej – zdobył tytuł
światowych zwycięzców (Global
Winner) konkursu Google Online
Marketing Challenge 2014. Poinformował o tym w przesłanym
PAP komunikacie rzecznik SGH
Marcin Poznań.
Drużyny biorące udział w konkursie miały do dyspozycji 250
dol., które powinny wykorzystać
podczas trwającej trzy tygodnie
internetowej kampanii reklamowej. Każdy zespół mógł samodzielnie wybrać organizację czy
firmę, którą promować będzie
w internecie. W konkursie oceniana była efektywność zespołów w prowadzonych przez siebie działaniach.
Warszawska drużyna postanowiła wesprzeć w promocji
klub piłkarski Legię Warszawa.

Głównym celem było zwiększenie regularności zakupów biletów, klubowej odzieży i gadżetów wśród kibiców. Reklamy
zaprojektowane przez studentów wyświetliły się aż 148 tys.
razy, kliknięto w nie aż 2,3 tys.
razy, a odbiorcy reklamy dokonali na stronie klubu piłkarskiego ponad 400 akcji
– w tym m.in. prawie 200 zakupów biletów.
Kapitanem zwycięskiego zespołu był Mateusz Rydlewski
z PW. W zespole znaleźli się
Przemek Dmochowski (SGH),
Agnieszka Żdanuk (SGH), Marek
Janisiewicz (SGGW) i Paweł Zawadzki (SGGW). Zespołem opiekował się dr Tymoteusz Doligalski ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.
Nagrodą w konkursie – dla
drużyny i jej opiekuna – jest
m.in. tygodniowa wycieczka
do San Francisco, podczas której
zwycięzcy będą mogli odwiedzić
siedzibę firmy Google i spotkać
się ze specjalistami od marketingu internetowego.
Informacje dostępne są
na
stronie
konkursu
http://www.google.com/onlinechallenge/past/winners-2014.html
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. FREEIMAGES. COM / BARTEK AMBROZIK

Zdrowie i uroda
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Alergolodzy: kolczyki we
wczesnym dzieciństwie
sprzyjają wystąpieniu alergii
Kolczyki we wczesnym dzieciństwie sprzyjają wystąpieniu
alergii. Małe dziewczynki, którym przekłuto uszy częściej mają objawy alergiczne nie tylko we
wczesnych latach życia, ale
i w późniejszych – wynika z badań alergologów z Collegium
Medicum UJ.
Reklama

„Nie ma znaczenia, czy mała dziewczyn ka, np. jed no roczna, ma kolczyki złote czy
srebrne, czy też z innych tworzyw. Bi żu te ria zawie ra
w swoim składzie nikiel. Ten
metal bardzo często powoduje uczulenia” – powiedziała
PAP prof. Ewa Czarnobilska,

kierownik zespołu, który prowadził badania.
Nikiel zawarty w kolczykach
na ogół wywołuje wypryski skórne. „Rodzice często błędnie myślą, że dziecko jest uczulone
na składnik jakiegoś pokarmu,
np. mleka, a okazuje się, że
za uczulenie odpowiada właśnie

FOT. FREEIMAGES. COM / FRAN PRIESTLEY

kolczyk, który ma kontakt
z układem immunologicznym”
– wyjaśniła alergolog.
Co więcej – zauważyła – organizm „zapamiętuje” kontakt
z uczulającym metalem i w przyszłości, nawet, jeśli dziecko nie
będzie nosić kolczyków, organizm może alergicznie reagować na preparaty zawierające
nikiel, np. biżuterię, metalowe
części garderoby, aparaty orto-

dontyczne, protezy dentystyczne, płytki ortopedyczne i inne.
Wysokie stężenie niklu jest
obecne też m.in. w metalowych
garnkach, w wodach wodociągowych, a także w wodach gruntowych niedaleko zakładów przemysłowych; w produktach spożywczych, np. w niektórych margarynach, czekoladach, orzechach, warzywach strączkowych, winie, piwie, itp.

Alergolodzy prowadzili badania na próbie 428 uczniów
w wieku 7-8 lat i 16-17 lat. U 30
proc. badanych potwierdzili alergię na nikiel, która występowała
częściej u dziewcząt, które miały
założone kolczyki we wczesnym
dzieciństwie.
NAUKA W POLSCE – PAP
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

14

WTOREK, 9 września 2014

Rozmaitości

Pytania do eksperta – listy czytelników
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 Anna Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane wiadomości, jak również
za okazane nam zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania
do naszych ekspertów czekamy
na Wasze maile pod adresem
redakcja@goniecpolski.nl
Witam,
Pracowałem w Holandii
w 08.2013 roku. Do kiedy mam
obowiązek rozliczyć się z holenderskim Urzędem Skarbowym
i ubiegać się o zwrot podatku?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Właściwie to powinien Pan
to zrobić do 31.03.2014 roku, ale może Pan złożyć rozliczenie poterminowe w terminie 5 lat.
Reklama

Witam,
Mam pytanie dotyczące zasiłku na dziecko. Mieszkam
w Niemczech od półtora miesiąca z narzeczonym i córeczką
(11 miesięcy). Z jakich zasiłków
możemy korzystać? Może
orientują się Państwo również
jak wygląda sprawa z mieszkaniem socjalnym?
Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
W obecnej sytuacji mają Państwo prawo do świadczeń socjalnych: Elterngeld – zasiłek na nowo narodzone dziecko do 12
miesiąca życia dziecka, jednak
dziecko ma już 11 miesięcy

i maksymalnie można cofnąć 3 miesiące,
tak więc pomału okres
wnioskowania mija. Minimalna kwota świadczenia to 300 euro na miesiąc.
Kolejnym świadczeniem jakie Państwu przysługuje jeest Betreuungsgeld o ile dziecko nie będzie uczęszczać do żłobka lub nie będzie
pod opieką niani, a będzie wychowywane przez
rodzica bądź innego
członka rodziny. Wysokość świadczenia to 150
euro na miesiąc wypłacane od 15 do 36 miesiąca
życia dziecka.
Świadczenie o które
już teraz mogą się Państwo starać, to Kindergeld – zasiłek rodzinny,
na jedno dziecko świadczenie
wynosi obecnie 184 euro
na miesiąc.
Jeśli chodzi o mieszkanie socjalne, to stosowny wniosek należy złożyć w gminie po czym dostaje się tzw. Wohnberechtigungsschein – zaświadczenie
o prawie do mieszkania socjal-

nego. Jest ono wystawiane
na podstawie dochodów rocznych. W Państwa przypadku ten
dochód nie może przekroczyć
ok. 18.000 euro na rok. Kwota
ustalana jest indywidualnie
przez gminę.
l l l

Witam,
Mam problem: osoba, która
mnie rozliczała z podatku z Holandii wysłała do Belastingu dwa
moje zeznania. Pierwsze było
na zero, bo zostałam rozliczona sama, a drugie na 2722 euro,
to już jest dobre rozliczenie jako
samotna matka z
dziećmi. Tylko, że teraz Belasting powiedział, że w związku
z tym, że zostały wysłane moje
dwa zeznania, to weryfikacja będzie trwała do 3 lat. Proszę o poradę.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Urząd holenderski ma czas
na wydanie decyzji nawet do 3

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

lat. Ewentualnie można skontaktować się z urzędem i dopytać na jakim etapie znajduje się
Pani sprawa.
l l l

Witam,
Mam py ta nie do tyczą ce
obowiązku meldunku w Holandii. Moje pierwsze pytanie
brzmi: po ja kim cza sie
od przyjazdu do Holandii należy się zameldować? 3 czy jak
sły sza łam
4
mie sią ce?
Po drugie czy meldując się
w Holandii muszę wymeldować się w Polsce? – posiadam mel du nek sta ły. Bę dę
wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Od 1 stycznia 2014 istnieje
obowiązek meldunkowy dla
osób przebywających na terenie
Holandii powyżej 3 miesięcy.
W Polsce nie musi się Pani wymeldowywać, chyba że nie chce
Pani już do niej wracać.

Rozmaitości
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Reklama

DOWCIPY

DOWCIPY

DOWCIPY

l Sędzia na rozprawie rozwodowej:

l Przychodzi facet do biura
podróży:

– Postanowiłem przyznać
pańskiej żonie 2 tys. zł miesięcznie.
– Świetnie, wysoki sądzie!
– odpowiada mąż. – Ja też
od czasu do czasu dorzucę jej
parę złotych od siebie.

– Szukam dla teściowej jakiegoś miejsca na urlop zimowy.
Macie coś ciekawego?
– A ma pan jakieś szczególne
życzenia?
– Hmmm... Najlepiej w strefie
zagrożenia lawinowego.

l – Sąsiadko, tak mi ciebie
szkoda. Te twoje bliźniaki tak
strasznie krzyczą...

– Nie ma tak źle. Jeden krzyczy tak głośno, że tego drugiego
nie słychać.
l Matka

młodocianego włamywacza odwiedza go w więzieniu:

– I widzisz! Nie słuchałeś mamusi i masz skutki! Zawsze ci
powtarzałam, żebyś nie wychodził z domu bez rękawiczek.
l – Wiesz, Zenek, kupiłem
sobie psa wilczura. Taki
do mnie przywiązany, że
za nikim nie pójdzie, tylko
za mną, od nikogo jedzenia
nie weźmie, tylko ode mnie,
nikogo nie ugryzie, tylko
mnie...

l Górzysta droga. Facet
prowadzi samochód, z naprzeciwka jedzie drugie auto,
które prowadzi kobieta. Gdy
się mijają, kobieta uchyla
okno i krzyczy:

– Świnia!
Facet natychmiast odchyla
swoje okno i wrzeszczy:
– Krowa!
Gość jedzie dalej i gdy wyjeżdża w następny zakręt, wpada
na świnię stojącą na środku drogi...
l Na plaży ratownik woła
w kierunku kąpiącej się kobiety:

– Proszę pani, proszę nie wypływać za boje!
– To nie boje, kretynie. To ja
płynę na plecach!
l Pukanie

l Przychodzi

baba do lekarza ze spuchnięta twarzą.

– Co, pszczoła? – pyta lekarz.
– Uhmmm.
– Użądliła?
– Nie zdążyła. Mąż łopatą zabił.

DOWCIPY

l Nad brzegiem stawu Nowak łowi ryby. Towarzyszy
mu żona. On zarzuca wędkę
i wyciąga but. Zarzuca ponownie i wyławia garnek. Następnym razem wyciąga młynek do kawy, po nim adapter,
radio i telewizor. Na koniec
wyciąga kanapę.

– Uciekajmy stąd! – woła
przerażona Nowakowa. – Tutaj
chyba ktoś mieszka!
l W tańcu facet zwraca się
do partnerki:

– Widzi pani tego starego bałwana, który tańczy z tą farbowaną blondyną? To mój szef. Nie
znam większego kretyna.
– A czy pan mnie zna?
– Nie.
– Jestem żoną pańskiego szefa.
– A czy pani mnie zna?
– Nie.
– No to chwała Bogu!
l Kolega

zwraca się do kolegi z wyrzutem:

– Dlaczego nie byłeś na pogrzebie Staszka?
– Co się tak rzucasz? A czy on
będzie na moim?

do drzwi:

– Otwierać, policja!
– A czego chcecie?
– Porozmawiać.
– A ilu was tam jest?
– Dwóch.
– To porozmawiajcie między
sobą.
l Szkółka niedzielna prowadzona przez zakonnice.
Matka przełożona stawia
na stole kosz dorodnych jabłek, a obok kartkę: „Weź tylko jedno, Bóg patrzy”.

Po chwili na sąsiednim stole
pojawia się wielka taca z ciastkami.
Mały Jasio stawia obok wypisaną kulfonami informację:
„Bierzcie ile chcecie, Bóg pilnuje
jabłek”.
l – Mamusiu, czy tato nie
wypił dziś za dużo piwa?

– A czemu, synku, pytasz?
– Bo właśnie obcina sobie paznokcie u nóg, nie zdejmując
skarpetek.

l – Co robisz, synku? – pyta mama małego Jasia.

– Piszę list do Tomka.
– Przecież ty jeszcze nie
umiesz pisać.
– To nic, Tomek jeszcze nie
umie czytać.
l Chłopak chce się wykręcić od wojska, więc idąc
na komisję lekarską wsadził
sobie między pośladki 100 zł.

Lekarz go zbadał i mówi:
– Kategoria A, zdolny do służby wojskowej.
– Panie doktorze, ale ja mam
hemoroidy. Proszę spojrzeć
– i wypina tyłek w stronę lekarza.
– Widziałem, widziałem, ale
za mało ich jest.
lU

okulisty:

– Panie doktorze, mam słaby
wzrok.
– Sprawdzimy... proszę podejść do okna i spojrzeć w niebo.
Co pan widzi?

DOWCIPY

– Słońce.
– To jeszcze dalej chciałby
pan widzieć?
l Do znakomitego lekarza
specjalisty przychodzą rodzice pewnego młodego człowieka i biadolą:

– Panie doktorze, nie możemy odciągnąć syna od komputera.
– No cóż – wyrokuje lekarz
– trzeba będzie go leczyć.
– Ale czym?!
– Normalnie! Dziewczętami,
papierosami, piwem...
Do hotelu w Rosji późną porą
przybył podróżny.
– Poproszę o pokój na jedną
noc.
– Niestety, mamy tylko wolne
jedno miejsce w pokoju pięcioosobowym.
– Może być, w końcu to tylko
jedna noc – odpowiedział podróżny i pomaszerował do wskazanego pokoju. Ułożył się wygodnie i zamierzał zasnąć, ale
współtowarzysze grali w brydża,
opowiadali sobie kawały o prezydencie i co chwila wybuchali głośnym śmiechem. Podróżny
ubrał się i zszedł do recepcji:
– Poproszę 5 herbat na górę
za jakieś 10 minut.
Wrócił do pokoju i mówi:
– Panowie tak swobodnie
opowiadacie sobie dowcipy,
śmiejecie się z prezydenta,
a przecież tutaj może być założony podsłuch!
– Co pan! W hotelu?
– Możemy to łatwo sprawdzić:
„Panie kapitanie! Poproszę 5
herbat pod 14-stkę”.
Rzeczywiście, w tym momencie przynoszą herbatę. Współtowarzysze z lekką obawą kładą
się spać.
Rano podróżny wstaje i widzi,
że prócz niego w pokoju nie ma
nikogo. Schodzi do recepcji.
– Co się stało z moimi współlokatorami?
– Rano zabrała ich policja.
– A mnie dlaczego nie zabrali?
– Bo kapitanowi spodobał się
ten dowcip z herbatą.

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego – utalentowanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie
przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie
aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy
Zespół Kameralny „Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę teatralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem – jest m.in. kawalerem Brązowego Krzyża
Zasługi oraz został odznaczony Medalem im. dr Jordana.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

PIOSENKA
Karlik
Ten z Opola
Wiedzie pod rękę
Od Gogolina
Polską Piosenkę
Polską Piosenkę
Codziennie i od święta
Piosenka uśmiechnięta
Przystaje pod oknami
Płynie ulicami
Widnieje na fasadach
Faluje echem na estradach
Wpada w serce balladą
Obezwładnia zadumą
Tu przestroga przed zdradą
Tam zachwyca fortuną
Tu zakwitnie bławatem
Tam czerwienią i bielą
Nutki kwiecistym latem
Na estradach się ścielą
Pisze listy jesienią
Zimą gwiazdki przynosi
PIOSENKA
PTAK WIOSENNY
O posłuchanie prosi

W stolicy Polskiej Piosenki
czerwiec 1977 r.
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Przydatne kontakty w Holandii

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

P r z y d a t n e ko n t a k t y w H o l a n d i i

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e-mail:
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.haga.msz.gov.pl

n Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Informacja telefoniczna
Migranda, zrzeszenie zajmujące
się sprawami migrantów zarobkowych, stworzyło dla tej grupy specjalny system. Wybierając numer tego zrzeszenia, mogą Państwo odsłuchać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne informacje. Można
również skorzystać z opcji bezpośredniego połączenia z inną organizacją, na przykład ze związkami zawodowymi lub ośrodkami informacyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni stracji państwowej, na przykład z Inspekcją SZW lub urzędem podatkowym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gminy
n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

Urząd gminy może udzielić Państwu
pozostałych informacji o usługach
gminnych, dotyczących na przykład wywozu śmieci czy miejsc parkingowych w
Państwa miejscu zamieszkania.
Zapraszamy na stronę internetową
www.rijksoverheid.nl.

Strona internetowa zawiera wiele informacji, kluczowych z punktu widzenia
pracownika:
http://www.inspectieszw.nl/other_lan gu ages/po lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci wych_biur_po_rednictwa_pracy.aspx

KOŚCIOŁY:

Inspekcja zajmuje się nadzorem nad
przestrzeganiem przepisów dotyczących: niewypłacenia bądź zaniżenia wynagrodzenia, BHP, czasu pracy oraz dodatku urlopowego. Aby złożyć skargę w
tym zakresie możesz skorzystać z formularza w języku polskim na stronie internetowej:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy
Działa w ramach ww. Inspekcji. Skargę zgłosić można telefonicznie (0 800
51 51) w języku angielskim lub holenderskim, faxem (070 333 61 61) lub
pocztą (Postbus 820, 3500 AV Utreht)
w języku polskim. Istnieje również możliwość złożenia skargi przez internet w
języku polskim:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii
INFOLINIA.NL to strona, która powstała dzięki współpracy organizacji polonijnych z Policją Haaglanden. Umożliwia
(anonimowe) zgłoszenie wszelkich
uciążliwości, jakich doświadczają Polacy
na holenderskim rynku pracy:
http://www.infolinia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata
2009-2014 (tzw. CAO)
Jest to rozbudowany zbiór przepisów,
który określa obowiązki agencji pracy i
pracownika, zasady dotyczące BHP,
czasu wolnego, emerytur, szkoleń

n Rzymskokatolicka Polska
Misja Katolicka w Groningen
Ks. Józef Okonek SChr
Blankenslaan Oost 2a,7901 BE Hoogeveen
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mobile
+31 634 905 233
e-mail: jokonek@live.nl
FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN

umów, urlopów, zakwaterowania (zasad nakładania kar za naruszenie regulaminu) itp. Koniecznie sprawdź przed
wyjazdem, czy wykonując pracę w Holandii będziesz podlegał postanowieniom tego układu. Przeczytaj go dokładnie - dostępny jest m.in. na stronie:
http://www.abu.nl/publicaties/cao

n ABU
Jest to holenderskie zrzeszenie agencji pracy tymczasowej, które zobowiązały się do przestrzegania układu zbiorowego CAO. Strona dostępna jest w języku niderlandzkim oraz częściowo w innych językach, m.in. w języku polskim:
http://www.abu.nl/pools/informacje-dla-pracownikw-tymczasowych
Przed podjęciem pracy w holenderskiej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność i uzyskać dane o jej działalności.
Możliwość wyszukiwania agencji zarejestrowanej w ABU istnieje pod adresem:
http://www.abu.nl/website/onze-leden

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników
Tymczasowych
Stowarzyszenie
Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU -Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten)
dogląda przestrzegania układu CAO.
W niektórych przypadkach SNCU wszczyna postępowanie przeciwko nieuczciwym agencjom pracy tymczasowej.
Strona dostępna jest w języku polskim, istnieje też możliwość złożenia
skargi
lub
zadania
pytania:
http://www.sncu.nl/pl.

PUNKTY POMOCY

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

n Związki zawodowe
Pracując w Holandii, można rozważyć przynależność do związków zawodowych, które reprezentują Państwa
interesy względem pracodawcy. Poza
tym mogą Państwu odpowiedzieć na
pytania dotyczące zbiorowego układu
pracy (CAO), pomóc wypełnić deklarację podatkową czy poradzić w sprawach prawnych. Celem uzyskania informacji uzupełniających prosimy o
kontakt ze związkami zawodowymi,
na przykład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Konsulat

Ksiądz Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

n Parafia NMP Częstochowskiej
Proboszcz ks. Tadeusz Kozieński
S.Chr.
Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
0318-482728,
kom.
tel.
+31644210293
fax 0318-486272
e-mail: tkozienski@hotmail.com

n Holenderska Izba Handlowa
Tu można sprawdzić, czy holenderska agencja pracy tymczasowej figuruje
w rejestrze przedsiębiorców jako agencja: http://www.kvk.nl/waadi.

n NBBU

n Holenderska Policja

Kolejne holenderskie zrzeszenie
agencji pracy tymczasowej przestrzegających układ CAO. Strona dostępna jest
w języku niderlandzkim. Znajduje się tu
lista zarejestrowanych w tej organizacji
agencji: https://www.nbbu.nl/ledenlijst

W przypadku gdy stałeś się ofiarą lub
świadkiem przestępstwa możesz powiadomić (anonimowo i bezpłatnie) Policję w Holandii (w języku niderlandzkim, angielskim lub niemieckim): Tel:
0800-700

Wydział Konsularny Ambasady RP w
Hadze dysponuje również informacjami
o pracy i życiu w Holandii. W nagłych
przypadkach, na przykład w razie wypadku czy wejścia w konflikt z prawem,
warto zwrócić się o pomoc do Wydziału
Konsularnego. Pracownicy Wydziału
Konsularnego mogą także udzielić
szczegółowych odpowiedzi na pytania
dotyczące podobieństw i rozbieżności
przepisów obowiązujących w Holandii i
w Polsce. Kontakt telefoniczny w języku
polskim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); adres mailowy: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Polska Parafia w Bredzie
ks. Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A
NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: slawekklim@hotmail.com

ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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