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Ukazujemy się

w sieci gazet
bezpłatnych

W NUMERZE

Emerytura obywatelska
lekiem dla Polski

Krótsze zasiłki dla bezrobotnych
i kolejne obostrzenia

Każda osoba pracująca
w Holandii, w momencie, gdy
Strona 8 utraci pracę, może starać się
o zasiłek dla bezrobotnych.
Muskuły naszej woli Jest
to świadczenie dla osób,
które:

Strona 12

Spada spożycie warzyw
i owoców w Polsce

Strona 13
Reklama

– straciły pracę nie z własnej
winy,
– w przeciągu ostatnich 36 tygodni przepracowały minimalnie 26 tygodni,
– nie mają żadnej innej płatnej posady.
Osoba, która spełnia powyższe warunki, może się starać
o zasiłek w formie minimalnej, to
znaczy na 3 miesiące. Maksymalny czas trwania zasiłku to 38
miesięcy – jest to maksymalny
okres, na jaki można uzyskać to
świadczenie. Jest on uzależniony
od czasu pracy na terenie Holandii. Za przepracowane 26 tygodni przysługuje zasiłek jedynie

podstawowy. Jeśli dana osoba
w ostatnich 5 latach przepracowała co najmniej 4 lata, może
starać się o zasiłek dłuższy – proporcjonalnie do czasu przepracowanego na terenie Holandii.
Od 2016 roku nastąpią jednak
zmiany odnośnie czasu trwania
zasiłku dla bezrobotnych. Rząd
holenderski zredukuje jego długość począwszy od 1 stycznia 2016 roku. Sprawa niestety
jest już przesądzona, ponieważ
parlament oraz Senat zatwierdzili
zmiany i są w pełni przygotowani,
by je wprowadzić w życie.
Od wymienionej daty długość
zasiłku dla bezrobotnych będzie
systematycznie
skracana.
Od nowego roku co kwartał długość maksymalnego czasu
trwania zasiłku będzie zmniejszana o 1 miesiąc.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

FOT. FREEIMAGES. COM / IAMWAHID
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Krótsze zasiłki dla bezrobotnych
i kolejne obostrzenia

FOT. FREEIMAGES. COM / WAGNER MAGNI
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

I tak: od pierwszego kwartału
roku 2016 maksymalny czas
trwania zasiłku będzie wynosić 37 miesięcy, od drugiego
kwartału 36 miesięcy i tak dalej.
W taki oto sposób od stycznia 2019 roku maksymalny jego
czas wyniesie 24 miesiące (dwa
lata) i stanie się on obowiązujący.
Co więcej, od 1 stycznia 2016
Reklama

roku zmieni się sposób wypłacania zasiłków dla bezrobotnych
w Holandii. Osoby pracujące
w Niderlandach przez pierwsze 10 lat, za każdy rok przepracowany będą mogli otrzymać jedynie 1 miesiąc zasiłku dla bezrobotnych. Tak więc zmiany są
niestety bardzo niekorzystne,
w szczególności dla osób dopiero rozpoczynających karierę
w Holandii.

A to niestety jeszcze nie
wszystko. Kolejna zmiana, jaką
wprowadza rząd holenderski,
uderzy już w każdego bezrobotnego. Polega ona na tym, że
po sześciu miesiącach osoby
wciąż pozostające na zasiłku dla
bezrobotnych, które otrzymają
propozycję pracy i jej odmówią
ze względu na zbyt niskie w ich
ocenie wynagrodzenie,
‹‹‹

Praca i życie w Holandii
Reklama

‹‹‹
nieodpowiedni profil, itd.,
poniosą konsekwencję z tego
tytułu, ponieważ zasiłek zostanie im obcięty nawet do 50
procent. Ta zmiana wchodzi
w życie już szybciej, ponieważ
od 1 lipca 2015 roku. Rząd liczy na to, że dzięki temu więcej osób podejmie pracę, za-

miast wciąż po zo stawać
na zasiłku.
Zmiany są bardzo niekorzystne, ponieważ nie dość, że czas
trwania zasiłku jest skracany, to
jeszcze zmusza do podejmowania pracy, która nie do końca odpowiada potrzebom danych
osób. Niestety sprawa jest przesądzona i od 1 lipca 2015 roku

osoby przebywające lub zamierzające być na zasiłku dla bezrobotnych może czekać bardzo
przykra niespodzianka, a od 1
stycznia 2016 roku wszystkich
z nas czeka już przełom.
ŹRÓDŁO:
HTTP://WWW.RIJKSOVERHEID.NL/ONDERWERPEN/WERKLOOSHEID-EN-WW/KABINETSPLANNEN-AANPASSING-WW
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ
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 / JORGE VICENTE
Reklama
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Badanie: „Mężczyźni żałują zakupów w internecie częściej niż kobiety”
1 na 10 mężczyzn przyznaje
się do zamówień online robionych pod wpływem alkoholu lub narkotyków
Amsterdam, 28 październik 2014: Holenderska firma kuponowa Flipit. com wykonała
badania, które miały na celu wykazanie która z płci – męska czy
żeńska, bardziej żałuje dokonanych w internecie zakupów
i w jakich okolicznościach zakupy te zostały dokonane. Zapytano ponad 1,050 Holendrów, któReklama

rzy na bieżąco kupują coś online, jakie są ich zakupowe nawyki i oto jakie są wyniki tego badania:
Mężczyźni częściej kupują
produkty online i żałują tej decyzji niż kobiety, ponieważ ich decyzje są mniej przemyślane. Co
więcej, mężczyźni również są
pięciokrotnie bardziej podatni
na dokonywanie zakupów online pod wpływem alkoholu oraz
narkotyków niż kobiety.
Prawie 10 pro cent mężczyzn kupujących online przyznaje się do zamawiania pro-

duktów pod wpływem środków odurzających lub alkoholu. W porównaniu do kobiet,
które robią to tylko w 2,5 procent to widoczna przewaga.
Alkohol jest tutaj główną przyczyną, a tuż za nim twarde
narkotyki. Warto tutaj zauważyć, że młodzi ludzie są szczególnie podatni na zakupów
online pod wpływem alkoholu
(10 procent), a odsetek ten
maleje wraz ze wzrostem wieku, ostatecznie spadając tylko jeden procent powyżej 65
roku życia.

Pod wpływem
Według przeprowadzonego
badania, mężczyźni wydaja pięciokrotnie więcej pieniędzy niż
kobiety gdy dokonują zakupów
online pod wpływem alkoholu.
W przypadku miękkich narkotyków, jedynie 3 razy.
Jelle van der Bij z Flipit. com:
„Dzięki prostej obsłudze koszyka
zamówienia łatwiej jest dokonać bezmyślny zakup online.
Zwiększa to ryzyko przypadkowych zakupów bez ich przemyślenia, zwłaszcza gdy ktoś jest

pod wpływem alkoholu lub narkotyków”.

Emocje i zniżki główną
przyczyną bezmyślnych
zakupów

szkoda do pokonania w wynik
zakupów dokonanych pod wpływem impulsu.”

Więcej za mniej

Podczas gdy mężczyźni są
bardziej podatni na zakupy
pod wpływem alkoholu i narkotyków, zdecydowana większość
kobiet żałuje zakupów online,
które dokonała pod wpływem
emocji lub dużej zniżki znalezionej w internecie. 1 na 5 kobiet
przynajmniej raz dokonała zakupów online dla poprawienia sobie natroju – wykazuje badanie.
Jelle van der Bij: „Większość
sklepów internetowych umożliwia swoim klientom zwrot niechcianego produktu. Jest to jednak stosunkowo niewielka prze-

Oprócz zakupów online
pod wpływem alkohlu i narkotyków, badania pokazują, że połowa
Holendrów zamawia więcej niż potrzebuje. Jest to najbardziej popularne wśród młodych ludzi. 64 procent młodych ludzi celowo zamawia więcej produktów, aby otrzymać większą zniżkę podczas zakupów. Większość Holedrów dokonuje zakupów online z przyjaciółmi, aby móc zaoszczędzić pieniądze. Zbierają oni zamówienia
i dokonują masowego zakupu.
ŹRÓDŁO: KOMUNIKAT PRASOWY
FLIPIT. COM

O Flipit. com
Flipit. com kolekconuje kody, kupony I zniżki z największych
sklepów, aby pomóc swoim klientom oszczędzać czas i pieniądze.
Z ich kodami, czytelnicy mogą wykorzystać bony i promocje na zakupy online. Każdego dnia, ponad 20,000 osób odwiedza Flipit.
com Polska.

FOT. FREEIMAGES.COM / EWUCHA
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PRACA
l Praca przy drzewkach.

Eurotemp poszukuje mlodych
pracownikow (wiek18,19,20)
do pracy przy drzewkach. Praca od zaraz. Wymagania:
– chec zamieszkania na domkach sluzbowych, – znajomosc
jezyka angielskiego lub holenderskiego poziom podstawowy, – prawo jazdy kat B mile
widziane. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: ksytniewska@eurotemp.nl
lub 0653959126.
l Praca – szukam. Witam mieszkam w Rotterdamie i szukam pracy w Bleswijk. Mam doswiadczenie
przy scinaniu papryki, sortowaniu i pakowaniu cebulek
kwiatowych, zrywaniu gerberow, zbieranie zamowien,
przygotowywaniu kwiatow
do wysylki, bukiety na tasmie, stroiki, pakowanie
orzeszkow. Posiadam wlasny
transport oraz zakwaterowanie. Jezyk holenderski komunikatywny. Prosze o kontakt

mailowy lub telefoniczmy
+31649773465.
l PRACOWNIK BIUROWY W TILBURGU. Kancela-

ria Podatkowa Anna Kłosowska poszukuje: PRACOWNIKA BIUROWEGO W TILBURGU. Od kandydatów oczekujemy: biegłej znajomości jednego z języków obcych: holenderskiego lub angielskiego, wykształcenie wyższe mile widziane ekonomiczne,
wysokiej kultury osobistej,
sumienności i dokładności,
dobrej organizacji czasu
i pracy, umiejętności pracy
w zespole i pod presją czasu,
dyspozycyjności, prawo jazdy
kategorii B. W zamian oferujemy: pracę w dynamicznie
rozwijającej się firmie
o ugruntowanej pozycji
na rynku już od 1999 r. i zatrudniającej kilkadziesiąt
osób, pracę w młodym i dynamicznym zespole, motywacyjny system wynagrodzeń (stała pensja + premia),
mieszkanie służbowe w Til-

burgu, samochód służbowy,
laptop, telefon komórkowy,
stała umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą. CV
– proszę przesłać na maila:
cv@klosowska.com.
l Mechanik samochodow
ciężarowych. PRACA stala

lki firmą. Pracujemy na polskich katalogach, wszystkie
produkty są w polskich cenach. 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: -pa-

kiet startowy (w tym katalogi
i próbki), -pewny kurier z kosmetykami Polska –Holandia, -opieka i pomoc. Angelika tel: 0617 800 383, email:avonholandia@vp.pl.

Reklama

w Wielkiej Brytanii; Konieczne
Udokumentowane doswiadczenie w Autoryzowanym Serwisie (Scania, Daf, Iveco, MB,
Renault, MAN itd); Dobre pojecie o diagnostyce komputerowej; ANGIELSKI PODSTAWOWY; W wypadku spelniania powyzszych warunk w prosimy
o CV na: talent@horizonsrecruitment.co.uk, HORIZONS RECRUITMENT INTERNATIONAL,
Tylko Motoryzacja – Tylko ASO.
tel. 00447761637664.
l Avon-Zostań Konsultantką w Holandii. Serdecz-

nie zapraszam do współpracy
w branży kosmetycznej na terenie Holandii. Avon jest bardzo znaną i cenioną przez Po-

Jedenaście studenckich drużyn z Polski
w Shell Eco-marathon Europe 2015
Jedenaście studenckich drużyn z sześciu uczelni z całego
kraju będzie reprezentowało
Polskę w zawodach Shell
Eco-marathon Europe 2015.
Energooszczędne pojazdy
skonstruowane przez uczestników zmierzą się na torze
w Rotterdamie 21-24 maja.
Shell Eco-marathon Europe to
jeden z najbardziej wymagających inżynierskich konkursów
studenckich na świecie. Zadaniem zespołów biorących udział
w rywalizacji jest skonstruowanie pojazdu, który pokona jak

najdłuższy dystans na ekwiwalencie jednego litra paliwa lub 1
kWh. Podczas zawodów młodzi
konstruktorzy będą mogli przetestować samodzielnie zaprojektowane i zbudowane pojazdy.
Do tegorocznego konkursu
w Rotterdamie zakwalifikowało
się 230 zespołów studenckich
z 30 krajów. Polskę w Shell Eco-marathon Europe 2015 będzie
reprezentowało jedenaście drużyn z sześciu uczelni z całego
kraju: ELVIC TEAM z Politechniki
Lubelskiej; Iron Warriors z Politechniki Łódzkiej; WAT ECO TEAM z Wojskowej Akademii Technicznej. Po dwa zespoły wyśle

na zawody Politechnika Śląska
(Smart Power oraz Smart Power
Urban) i Politechnika Gdańska
(Hydrogen CarPG oraz KNKP Racing). W konkursie wystartują
też cztery drużyny z Politechniki
Warszawskiej: Green Arrow;
Simr Team; SKAP; SKAP 2.
Uczestnicy rywalizują obecnie
w dwóch różnych kategoriach: futurystycznej „Prototype” oraz bardziej konwencjonalnej „UrbanConcept”, która dzieli się dodatkowo na siedem podkategorii w zależności od rodzaju wykorzystywanego w pojazdach zasilania.
„Każdego roku w konkursie
Shell Eco-marathon bierze udział

FOT. FREEIMAGES. COM / MARIA KALOUDI

coraz więcej zespołów z Polski,
w tym roku mamy ich aż 11.
Oznacza to, że formuła konkursu
jest atrakcyjna dla młodych inżynierów i że stała się ona bodźcem
do doskonalenia nie tylko technologii, ale również umiejętności
uczestników, które w przyszłości
z pewnością wykorzystają w pracy zawodowej” – podkreśla rzecznik prasowy Shell Polska Agata
Hinc. „Polskie ekipy radzą sobie
świetnie w konkursie Shell Eco-marathon. W poprzednich latach
niejednokrotnie
stawaliśmy
na podium, a co roku plasujemy
się w czołówce obydwu kategorii”
– dodaje. W zawodach Shell Eco-marathon Europe 2014 drugie
miejsce w kategorii „UrbanConcept” zajęli studenci z Politechniki Warszawskiej.
Jak informują organizatorzy
zawodów w przesłanym PAP komunikacie, przygotowując się
do majowego konkursu, studenci pracują nad innowacyjnymi
rozwiązaniami i technologiami,
aby wycisnąć ze swoich pojazdów każdy dodatkowy kilometr.
Technologia druku 3D, testy
w tunelach aerodynamicznych
oraz elektroniczna regulacja
przepustnicy to zaledwie kilka
przykładów najnowocześniejszych rozwiązań zastosowanych
przez studentów. W tym roku zespoły mogą wziąć udział w wyścigu z nowym rodzajem napędu – CNG (Sprężony Gaz Ziem-

FOT. FREEIMAGES. COM / MATUS LACO

ny). CNG jest niskoemisyjnym
paliwem
wykorzystywanym
w transporcie, które może być
stosowane, jako alternatywa dla
benzyny i oleju napędowego.
„W ciągu ostatnich trzydziestu
lat konkurs bardzo się rozwinął”
– informuje Shell Polska. Zdjęcia z pierwszej edycji zawodów
zorganizowanych w 1985 roku,
przedstawiają około 20 drewnianych pojazdów, w większości napędzanych silnikami kosiarek,
ustawionych w kolejce do startu.
Trzy dekady później europejska
edycja gromadzi rocznie ponad 3 tys. uczestników, których
wspiera ponad 40 tys. kibiców.
W pierwszej edycji europejskiej w 1985 roku, szwajcarski
zespół Henry zdobył pierwszą
nagrodę za prototyp pojazdu,

który na 1 litrze paliwa pokonał
dystans 680 km. W 2014 roku
zespół Microjoule La Joliverie
z Francji ustanowił w tej samej
kategorii nowy rekord pokonując 3 tys. 314,9 km na 1 litrze
paliwa. To prawie pięciokrotnie
więcej niż 30 lat temu.
Shell Eco-marathon jest globalną inicjatywą, która odbywa
się również co roku w Stanach
Zjednoczonych i Azji. W tym roku
w Ameryce konkurs zostanie rozegrany między 9 a 12 kwietnia
w Detroit, w stanie Michigan, zaś
azjatycka edycja odbędzie się
w dniach 26 lutego – 1 marca
w Manili na Filipinach.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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OGŁOSZENIA DROBNE

l Nauka: U NAS ZAWSZE
ZDASZ! KURS NA WÓZEK JEDYNE 100euro! Rotterdam PROMOCJA NA PAKIETY KURSÓW!
FIRMA OBA Z SIEDZIBA W ROTTERDAMIE OFERUJE SPECJALNA PROMOCJE! PRZY ZAKUPIE
KURSU VCA, ZA KURS NA WOZEK ZAPLACA PASTWO JEDYNIE 100euro! kurs na wozki:
piątek, kurs VCA: sobota/niedziela, kontakt telefonicznie
badz przez nasz fanpage:
https://www.
facebook.
com/OBAOpleiding, nasza strona internetowa: http://vcapolski.nl/. Firma: OBA, Opleidingen, Bemiddeling en Advies bv;
Reklama

KvK: 56368364. Adres biura:
Keileweg10B, 3029BS Rotterdam. Lokalizacja kursu: Van
Helmontstraat 6-8a, 3029AB
Rotterdam
l Usługi – inne: Usługi krawieckie ROTTERDAM. Szeroki
zakres usług krawieckich.
Przerabianie odzieży- skracanie spodni, sukienek, spodnic,
bluzek, wszywanie zamków,
podszywanie zaslon, firan i obrusów.
Zapraszam 0644034097.

-POLSKA auta osobowe BEZ
przesiadek.
tel.
+48 533 993 059, tel.
+31 687 433 074. Obsługujemy niewielką część z obszaru
województw: wielkopolskiego,
kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego,
pomorskiego. Jeśli szukasz
szybkiego i jednocześnie bezpiecznego przejazdu to dobrze
trafiłeś, BUSTER to gwarancja
realnie krótszej podróży zawsze
w dobrej cenie!
l

l Transport – oferuję: Prze-

wóz osób POLSKA-HOLANDIA-

Imprezy/wydarzenia:

WIELKANOC W LONDYNIE LUB
W PARYŻU. Biuro Podróży „Mo-

lenaar Tours” zaprasza na trzydniową wycieczkę z polskim
przewodnikiem do Paryża lub
Londynu w terminie 04-05-06
kwietnia 2015! Zwiedź najpiękniejsze stolice Europy razem
z nami! Zobacz więcej: www.wycieczki.nl.
l Transport – oferuję: Firma Jupiter Transport oferuje
Państwu przeprowadzki, przewóz rzeczy z Polski do Holandii,
z Holandii do Polski jak i na terenie całej Europy! Obszar naszej działalności obejmuje takie
miasta jak Amsterdam,
Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Bre-

da, Rotterdam, Haga, Haarlem,
Groningen, Emmen, Ijssel, Apeldoorn oraz inne miejscowości,
miasteczka i wsie położone
na terenie Holandii. Odbieramy
ładunek z każdej miejscowości
w Polsce i za granicą. www.jupiter-transport.pl, www.transport-chlodniczy.com.pl,
Tel.
+48
696-126-142.
Tel.,
+48 506-525-960.
l Usługi – komputery:

Drobne naprawy Laptopów!!! Drobne naprawy -Usuwanie wirusów -Naprawa systemu (moge wgrać win7+sterowniki). Cena 10 euro, Rotterdam,
Tel. 619689066 proszę o sms,
nie zawsze mogę odebrać.
l Transport – oferuję: Vip
Tour kuj-pom, wlkp, lub, war-maz. Jeżeli szukasz sprawdzonego środka transportu z Polski
do Holandii lub z Holandii
do Polski zadzwoń do nas, podaj nam swoje dane a my zajmiemy się resztą, tj. ustalimy
przebieg trasy, podamy godzinę
wyjazdu, poinformujemy Państwa o wszystkich szczegółach
podróży oraz o przybliżonym
czasie podróży. Zapewniamy
podróż bez przesiadek, nie tolerujemy spożywania alkoholu
podczas podróży. Postaramy się
zapewnić Państwu podróż w jak
najkrótszym czasie oraz w miłej
atmosferze. Nowa promocja dla
klientów 5-ty przejazd za 50%
ceny lub 10-ty za darmo. Sami
Państwo decydują o rodzaju
zniżnik i to wszystko bez ściemy. Nowa usługa: przewóz paczek i korenspondencji, zawsze
na czas i miejsce. Ważna informacja dla podróżujących obsługujemy tylko Holandię. Obsługujemy w Polsce: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, Warmińsko-mazurskie
(Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Ostróda, Iława, Olsztyn oraz
okolice). Wyjazdy z Polski: niedziela, wtorek, czwartek. Wyjazdy z Holandii: niedziela, poniedziałek, środa, piątek. Rezerwację przez sms: * Imię i Nazwisko, * Adres wraz z kodem
pocztowym, * Data wyjzadu, *
Tel kontaktowy. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej: www.polska-holandia.com.pl,
tel
+48 796-762-822, +48 661362-236, e-mail vip-tour@o2.pl,
Vip-Tour, NIP 956-214-41-57.
l Zdrowie i uroda: FRYZJER STYLISTA. Twoje włosy go
potrzebują, dlatego zadzwoń
i umów się na wizytę w Twoim
domu. Profesjonalny fryzjer zadba o Twoje dobre samopoczucie i komfort. 0 685 618 000.
l Nauka: Kursy nauki j. holenderskiego Molen Taaltraining. Organizujemy kursy nauki
j. holenderskiego, dla poczatkujacych i zaawansowanych. Wymowa cwiczona z holenderskim

nauczycielem, gramatyka i pisownia tlumaczona w j. polskim. Male grupy, platne raz
w miesiacu, faktury za nauke
ktore mozna odliczyc od podatku. Certyfikat – wystawiany
przez Docentow, ktorzy maja
uprawnienia aby taki dokument
wystawic. Lokalizaja: Heerhugowaard. Prowadzimy zapisy
na nowe kursy: luty 2015.
Chcesz wiedziec wiecej – skontaktuj
sie
z
nami. 0627486867.
l Usługi – remonty: Polski
architekt ze specjalnością projektowania wnętrz oraz biegłą
znajomością j. angielskiego, poszukuje zleceń na projekty
wnętrz lub jako koordynator polskich ekip remontowo-budowlanych. Zapraszam na moja stronę www.beforeafter.eu.
l Zdrowie i uroda; Potrzebujesz zmiany? Nowoczesnej
fryzury czy modnego koloru?
Przyjdz do naszego studia,
a na pewno nie pożałujesz, spełnimy wszystkie twoje wymagania. Usługi wykonywane na wysokim poziomie. Fryzjerstwo
jest naszą pasją, do każdej stylizacji podchodzimy z maksymalnym
zaangażowaniem.
PRZYJDZ I SPRAWDZ! SPACE
HAIR STUDIO prężnie sie rozwija, teraz można również u nas
skorzystać z działu kosmetycznego! MANICURE HYBRYDOWY 25 euro! Serdecznie zapraszamy! Schieweg 82-E tel. 626
– 135 -802.
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.
l Meble – kupię/sprzedam: Jeśli potrzebujesz mebli

do salonu, sypialni, jadalni,
do przedpokoju, a może dla
dziecka to trafiłeś pod dobry adres. Nasza firma oferuje szeroki
wybór mebli od Polskich producentów, które w ciągu dwóch tygodni dostarczymy prosto
do Ciebie do domu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Chciałbyś coś zmienić w oferowanych przez nas zestawach,
nie ma problemu. Na zakupione meble udzielamy 2-letniej
gwarancji. Wystawiamy również
faktury vat. Masz jakieś pytania? Możesz do nas zadzwonić,
lub napisać. Meubelvooriedereen Marek Tomasik, info@meubelvooriedereen.nl,
+31 683162004. Obsługujemy
całą Holandię, Belgię, Luxemburg oraz część Niemiec.

Nasza Holandia
Reklama

l Imprezy/Wydarzenia:

WIOSENNY WEEKEND W PARYŻU! Biuro Podróży „Molenaar Tours” zaprasza na dwudniową wycieczkę z polskim
przewodnikiem do Paryża
w terminie 21-22 marca 2015! Wiosenny weekend
w najbardziej romantycznej
stolicy Europy, to wyjątkowy
prezent dla osoby bliskiej. Zobacz więcej: www.wycieczki.nl.
l Usługi – remonty: Budowlanka jest małą firmą budowlana o szerokim zakresie
działania. Możemy pomóc we
wszystkim – od małych, prostych zadań do pełnej renowacji mieszkań i domów. Po remoncie możemy podjąć
wszystkie prace od początku
do końca. Obejmuje to takie
elementy jak: tapetowanie,
malowanie (wszystkie powierzchnie), w tym wymiana płytek, dachówek i innych
materiałów w kuchni i łazience. Mamy doświadczonych rzemieślników, którzy wykonują
wszystkie zadania z dużą dokładnością. Gwarantujemy wysokiej jakości usługi w bardzo
konkurencyjnych
cenach.
Od początku postawiliśmy
na jakość i wraz z wykwalifikowanymi pracownikami nasza
firma wzrosła do obecnych rozmiarów. Nasza działalność wymaga również szerokiej wiedzy. Wszyscy, którzy pracują
w przedsiębiorstwie ukończyli
szkoły budowlane i maja wieloletnie doświadczenie w branży.
Oznacza to, że możemy pomóc
wszystkim, od malowania lub
tapetowania do stolarki i hydrauliki. Dostajesz kompletne
rozwiązanie
dostosowane
do twoich potrzeb. Wyślij e-mail: palacz.dominik@gmail.com.
Dominik
Tel.
No.:
+31 617 828 556 Lokalizacja:
Echt Limburg.
l Transport – oferuję: BUSY DO POLSKI=>HOLANDII
STAŁA CENA ZA PRZEJAZD 60
euro. Firma LUK-ART TRANS
oferuje licencjonowany przewóz osób z polski do Niemiec

i Holandii. Nasza firma posiada wszystkie niezbędne
uprawnienia i zatrudnia tylko
kierowców z wieloletnim doświadczeniem na trasach międzynarodowych, naszą flotą są
nowe busy marki Opel Vivaro.
CENA ZA PRZEJAZD TO TYLKO 60€!! NIE POBIERAMY DODATKOWYCH OPŁAT!!!!!(dzieci
do lat 12 zniżka 50%). USŁUGĘ
Z ''ADRESU POD ADRES'' WYKONUJEMY RZETELNIE, NIE
NASZYCH
ZOSTAWIAMY.
KLIENTÓW NA STACJACH
BĄDŹ INNYCH TZW. PUNKTACH ZBORNYCH (za usługę
z ''adresu pod adres'' również
nie pobieramy dodatkowej
opłaty). Zapraszamy do współpracy agencje i biura pośrednictwa pracy!!!! Zadzwoń
i przekonaj się sam!!!!!! Zapraszamy!!!! WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE: Katowice, Gliwice,
Rybnik, Chorzów, Mysłowice,
Sosnowiec, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Siemianowice
Śląskie, Dąbrowa Górnicza,
Czerwionka – Leszczyny, Orzesze, Pyskowice, Świętochłowice, Jaworzno, Tychy, Wodzisław
Śląski, Racibórz, Knurów, Rydułtowy, Zabrze, Bytom, Będzin, Mikołów, Łaziska Górne,
Pszów, Jastrzębie Zdrój, Żory,
Kuźnia Raciborska, Toszek,
Wielowieś, Sośnicowice, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Lubliniec, Częstochowa;
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE:
Opole, Ozimek, Brzeg, Lewin
Brzeski, Niemodlin, Strzelce
Opolskie, Krapkowice, Kędzierzyn Koźle, Ujazd, Zdzieszowice, Kluczbork, Prudnik, Głubczyce; WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE: Oława, Wrocław,
Kąty Wrocławskie, Środa Śląska, Legnica, Zgorzelec;
+48
608
196
172,
+48 608 410 656.
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Emerytura obywatelska lekiem dla Polski
Polski system emerytalny
z biegiem lat wydaje się coraz bardziej niewydolny. Jedyny ratunek dla niego to
– jak się wydaje – emerytura
obywatelska.
Pomysłem przełomowym,
który do polskiej dyskusji publicznej został wprowadzony
przez Centrum im. Adama Smitha oraz obecnie przebija się
w coraz większym stopniu w dyskusji publicznej jest wprowadzenie systemu emerytalnego opartego na wzorze kanadyjskim,
którego syntezą byłaby tzw.
emerytura obywatelska – świadczenie rozwiązujące szereg problemów nurtujących polski system emerytalny. Opiera się ona
na równym i minimalnym świadczeniu dla wszystkich osób, które osiągną określony wiek.
W Polsce takim wiekiem mogłoby być ukończenie 67 lat i konieczność bycia mieszkańcem
kraju. Tego typu świadczenie zastąpiłoby zasiłki dla osób niepłacących składek oraz mogłoby
być przeznaczone dla osób mających przerwy w pracy (np. kobiety wychowujące dzieci).
Kontrargumentem do argumentu, iż osoby niepłacące składek
otrzymywałyby emeryturę, jest
fakt, iż te osoby również przyczyReklama

niają się do wzrostu gospodarczego, świadczą różnego rodzaju
prace, płacą podatki pośrednie,
wychowują dzieci, pełnią ważne
role społeczne. Ponadto kształt
rynku pracy w Polsce w XX wieku jest inny, niż ten obecny kilkadziesiąt lat wcześniej.
Obecnie dużo osób pracuje
w oparciu o umowy cywilno-prawne, u wielu pracowników
występują duże przerwy w okresie zatrudnienia, przybywa
przedsiębiorców, a mniej osób
pracujących na klasycznych
umowach o pracę. System oparty o równej wysokości świadczenia byłby zdecydowanie bardziej
sprawiedliwy, mniej kosztowny,
bardziej korzystny dla budżetu
państwa w dłuższej perspektywie, także bezpieczniejszy dla
przyszłych emerytów, gdyż zniwelowałby do zera ryzyko, które
obecnie ponoszą oni, będąc
członkami OFE.

Rozwiązanie kanadyjskie
W Kanadzie, będącej prekursorem w rozwoju tego typu
świadczenia, filozofią działania
państwa nie jest zapewnienie
możliwie maksymalnie wysokiej
emerytury, lecz pewnego minimum socjalnego na starość.

Emerytura jest waloryzowana o wskaźnik inflacji i wynosi 550 dolarów kanadyjskich, co
stanowi około 40% minimalnego, ale już tylko 15% średniego
wynagrodzenia. Systemem podobnym do rozwiązania kanadyjskiego jest ten funkcjonujący
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Obecnie przy stawce 84 zł miesięcznie (IV kw. 2014 r.) ubezpieczony
otrzymuje minimalnie 844 zł. To
bardzo mało, ale tak działają
systemy w Szwecji, Irlandii, czy
Kanadzie. Można byłoby ustalić
składkę w wysokości np. 120 zł,
a spodziewać się emerytury około 1100 zł dla wszystkich. W takim systemie ubezpieczony,
oczekując wyższej kwoty, sam
powinien zatroszczyć się o siebie, ubezpieczyć się dodatkowo,
inwestować itp. To rozwiązanie
dużo bardziej nowoczesne, efektywne i sprawiedliwe. Byłby to
najlepszy sposób nakłonienia ludzi do dodatkowego oszczędzania na starość.

Problemy organizacyjne
Z pojęciem emerytury obywatelskiej wiążą się dwa zasadnicze problemy. Są one następujące:

FOT. FREEIMAGES. COM / MARCIN ROLICKI

Pierwszy dotyczy sfinansowania tego typu świadczenia i jest
to argument jak najbardziej uzasadniony. Mimo obecnie tak dużych składek kierowanych
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, deficyt budżetowy
z każdym rokiem będzie wzrastał, a zmniejszenie składki
emerytalnej do 100 zł byłoby fatalnym posunięciem dla budżetu państwa i z pewnością zwięk-

szyłoby deficyt. Jest to wniosek
trafny tylko z pozoru, gdyż wprowadzając emeryturę obywatelską, należałoby kompleksowo
zreformować system podatkowy
w Polsce. Spojrzenie ogólne oraz
reformatorskie zmiany pozwoliłyby znaleźć wystarczające środki na nowy projekt emerytalny.
Ponadto, dzięki takim zmianom
znacząco spadłoby opodatkowanie pracy, które przyczynia się

do bezrobocia, spadku dzietności i hamowania wzrostu gospodarczego, a wysokość przyszłej
emerytury nie byłaby już związana z zarobkami, tylko z aktualną
sytuacją państwa, a bardziej
szczegółowo – budżetu. Wspomniane mniejsze opodatkowanie pracy miałoby wpływ na wyższe zatrudnienie, co wygenerowałoby większy poziom PKB
i tym samym ‹ ‹ ‹

Polska

FOT. FREEIMAGES. COM / GRZEGORZ PACIEJUK

‹ ‹ ‹ wyższe bezpieczeństwo emerytalne. Ponadto zmniejszenie klina podatkowego prawdopodobnie skutkowałoby wzrostem dzietności
Drugim problemem jest kwestia
umowy społecznej. 50- czy 30-latkowie,
będąc w obecnym systemie, w domyśle
posiadają pewne prawa, których nie należy łamać. Dlatego emerytura obywatelska dotyczyłaby tylko osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy; można założyć, iż mogłaby dotyczyć osób
urodzonych po 1990 r. Rolą rządu byłby

jasny przekaz dla młodych ludzi, iż wysokość przyszłej emerytury będzie minimalna, a ich rolą musi być samodzielna troska o wyższe przyszłe świadczenia.
Systemy oparte o wypłatę minimalnego świadczenia w okresie poprodukcyjnym działają m.in. w Danii, Nowej Zelandii, czy Szwecji. Oczywiście w tych
i innych państwach występuje drugi filar, oparty o dobrowolne ubezpieczenia,
na wzór polskiego systemu IKE i IKZE.
Różnica polega na popularności dobro-

wolnych ubezpieczeń w Polsce i za granicą. W innych krajach odsetek osób
dobrowolnie oszczędzających jest
znacznie wyższy, aniżeli w Polsce. Wybrane kryteria porównawcze między potencjalnym systemem, który mógłby
być wprowadzony w Polsce z obecnie
występującym prezentuje poniższa tabela.
Zreformowany system przyjąłby zupełnie odmienny kształt w porównaniu
do systemu obecnego. Przede wszystkim zmieniłaby się rola państwa. Państwo odpowiadałoby za zapewnienie
minimum socjalnego, a nie dążyłoby
(razem z OFE) do osiągnięcia przez
ubezpieczonego jak najwyższego
świadczenia, co tylko szkodzi systemowi fiskalnemu. Zmiany miałyby też charakter niewymierny-mentalnościowy,
gdyż młodzi ludzie musieliby zmienić
tok myślenia i podjąć konkretne kroki
w postaci dobrowolnego oszczędzania.
Być może byłoby to możliwe, gdyż jak
pokazuje przykład Kanady, mniejsze
koszty pracy zwiększają zagregowaną
stopę oszczędności w przestrzeni całego społeczeństwa.

9
m.in. wzrost zadłużenia publicznego.
Niestety, dokonanie tak radykalnych
kroków każe sądzić, iż przedstawiona wizja przypomina utopię, aczkolwiek
należy mieć nadzieję, iż w przyszłości
pojawią się osoby zdolne przekraczać
bariery rozwoju i wprowadzić tak potrzebne zmiany. Być może do tego typu

rozwiązań państwo niejako będzie zmuszone. Z pewnością przy narastaniu niekorzystnych zjawisk, tempo przeprowadzenia całościowych zmian w polskim
systemie emerytalnym zostanie znacznie przyspieszone.
MARCIN GRZEJSZCZAK
ŹRÓDŁO: WIELUNIAK EXTRA

Czy takie zmiany są możliwe?
Kiedy analizujemy założenia modelu
kanadyjskiego i myślimy o przeniesieniu ich na grunt polski, pada pytanie,
czy istnieje szansa na wprowadzenie
tak daleko posuniętych zmian? Przy dużej woli politycznej i społecznej istnieje
możliwość wprowadzenia szeregu regulacji, które rozwiązałyby nie tylko problem emerytalny, ale także inne problemy nurtujące polskie społeczeństwo,

FOT. FREEIMAGES. COM / FLAVIO TAKEMOTO

Raport EEA: jakość powietrza jednym
z głównych problemów Polski
Zanieczyszczenie powietrza
pyłami zawieszonymi i benzopirenem to jeden z głównych
problemów Polski w zakresie
ochrony środowiska naturalnego – wynika z przedstawionego we wtorek raportu Europejskiej Agencji Środowiska
(EEA), poświęconego stanowi
środowiska w Europie.

FOT. FREEIMAGES. COM / HANS THOURSIE

Publikowany co 5 lat przez
EEA raport ocenia postępy Europy w zakresie ochrony środowiska i realizacji związanej z tym
polityki. Najnowsza edycja pt.
„Środowisko Europy – Stan i prognozy” (SOER 2015) podsumuje 40 lat polityki ochrony środowiska Europy i ocenia perspektywy na rok 2050.
Część raportu poświęcona jest sytuacji poszczególnych
krajów i regionów. Wynika z niej,
że w ostatnich 20 latach Polska
dokonała postępu w dziedzinie
ochrony i zmniejszenia presji
na środowisko.
Emisje dwutlenku siarki, tlenków azotu, amoniaku i niemeta-

nowych lotnych związków organicznych utrzymują się na poziomie poniżej dozwolonych w Polsce wartości maksymalnych.
Stały rozwój gospodarki w ostatnich 20 latach nie spowodował
zwiększenia tych emisji. W pewnych przypadkach, np. dwutlenku siarki, zaobserwowano nawet
ograniczenie emisji – czytamy
w raporcie.
Mimo poprawy jakości powietrza
naszym problemem pozostają przekroczenia wartości docelowych ozonu troposferycznego (podczas lata)
oraz pyłów zawieszonych PM10
i PM2,5 czy benzopirenu (zimą).
Głównym źródłem zanieczyszczenia
pyłami i benzopirenem jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia
pochodzące z pieców przydomowych czy lokalnych kotłowni węglowych, gdzie spalanie paliwa odbywa
się w nieefektywny sposób.
Zmalała za to presja na zasoby wodne. Od początku XXI w.
zasoby wody gruntowej są wyczerpywane na stałym poziomie.
O 12 proc. zmniejszyła się ilość
miejskich ścieków, wzrósł odsetek mieszkańców mających do-

stęp do oczyszczalni ścieków.
W 2000 r. było to 53 proc.,
w 2012 – 68,5 proc.
Na początku lat 90. w Polsce
zaczęła maleć zużycie nawozów
mineralnych. W pierwszym dziesięcioleciu poziom ich wykorzystania ustabilizował się – zauważają autorzy raportu.
Autorzy raportu zauważają, że
dzięki działaniom w zakresie gospodarki wodnej do Bałtyku
spływa polskimi rzekami coraz
mniej azotu i fosforu. Jednocześnie jakość wód powierzchniowych w niektórych częściach
Polski określono jako zbyt niską.
Stan chemiczny wód gruntowych był dobry w 80 proc. punktów pomiarowych ujętych w programie Państwowego Systemu
Monitoringu Środowiska.
W XXI w. Polsce przybyło samochodów, co nasiliło ruch uliczny i hałas. Z analiz map hałasu
dla aglomeracji miejskich wynika, że ok. 3 mln Polaków jest narażonych na hałas przekraczający dopuszczalne limity dobowe,
DOKOŃCZENIE NA STR. 10
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Raport EEA: jakość powietrza jednym
z głównych problemów Polski
DOKOŃCZENIE ZE STR. 9

a 2 mln – na hałas przekraczający limity nocne.
Autorzy raportu zwracają uwagę na małą efektywność naszej
gospodarki w zakresie wykorzystania energii i materiałów.
„Pod względem wydajności, gospodarka polska pozostaje jedną z najbardziej materiałochłonnych i energochłonnych gospodarek w Unii Europejskiej” – napisali.
Tempo wzrostu zużycia energii końcowej jest o wiele mniejsze niż tempo wzrostu PKB – zauważają autorzy podsumowania. W raporcie stwierdzono również, że krajowa konsumpcja
materiałów rosła wraz ze wzrostem gospodarczym. Wiązało
się to przede wszystkim z użyciem materiałów niemetalicz-

nych (np. betonu) w projektach
infrastrukturalnych.
W ostatniej dekadzie ilość odpadów przemysłowych w Polsce
utrzymywała się na mniej więcej
stałym poziomie. Głównym źródłem tych odpadów jest górnictwo i przemysł.
Jeśli chodzi o odpady powstające w polskich miastach, na początku XXI w. ich ilość zaczęła
nieznacznie spadać, osiągając
w 2012 r. 314 kg na głowę
mieszkańca. Główną metodą
postępowania z odpadami jest
wykorzystanie wysypisk.
Choć ponad połowa całkowitej konsumpcji energii pierwotnej w Polsce jest zaspokajana przez węgiel, w latach 1988-2012 nasz kraj
ograniczył emisje gazów cieplarnianych niemal o 29 proc.,
osiągając cele wynikające

z protokołu z Kyoto z nadwyżką
– zauważono w raporcie.
Wskazano tam również, że
ważną cechą naszego kraju jest
wyjątkowe bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe. „Fakt, że
na terenie Polski znajdują się
siedliska gatunków rzadkich
w skali całej Europy czyni ją
szczególnie odpowiedzialną
za ochronę tego naturalnego
dziedzictwa” – czytamy. Aż 32,5
proc. powierzchni Polski jest objęte różnymi formami ochrony
(w ramach ochrony środowiska
lub krajobrazu). Od połowy
lat 90 zwiększa się też powierzchnia lasów. W 2012 r. lasy
zajmowały 29,3 proc. powierzchni kraju.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Resort nauki pracuje nad programem
umiędzynarodowienia uczelni
Polska jest w ogonie Unii
Europejskiej, jeśli chodzi
o umiędzynarodowienie
polskich uczelni. Sytuację
ma poprawić dotyczący tego zagadnienia program
resortu nauki, nad którego
założeniami dyskutowano
w środę w Warszawie.

FOT. FREEIMAGES. COM / MICHAEL & CHRISTA RICHERT

W Warszawie obyła się konferencja poświęcona założeniom
„Programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego”.
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Daria Lipińska-Nałęcz poinformowała, że Polska
znalazła się na przedostatnim
miejscu, jeśli chodzi o odsetek
studentów zagranicznych w krajach UE w 2012 r. „To miejsce
powinno ulec zmianie” – zaznaczyła wiceminister. Z danych
prezentowanych przez resort wynika też, że w Polsce w 2012 r.
było jedynie 1,3 proc. studentów
zagranicznych. W Unii gorzej
od nas wypada jedynie Chorwacja (0,7 proc.).
Lipińska-Nałęcz przedstawiła
podczas spotkania nowe ustalenia dotyczące unijnego programu Erasmus. „Doszliśmy do porozumienia z Ministerstwem Finansów i wydaje się, że już jest
decyzja, że wszystkie środki
z Erasmusa będą uwolnione
z podatków” – podkreśliła.

Umiędzynarodowienie polskich uczelni, na którym zależy MNiSW, polega zarówno
na zachęceniu osób z zagranicy do podejmowania studiów
w Polsce, zachęcaniu Polaków
do studiowania zagranicą, dotyczy też wspierania mobilności kadry dydaktycznej i badawczej – ważne jest więc
sprowadzania do Polski wybitnych zagranicznych naukowców, jak i ułatwianie wyjazdów
za granicę polskim uczonym.
Ministerstwo chce, by te działania uporządkować i skoordynować.
Według wiceminister do zadań uczelni, jeśli chodzi o internacjonalizację szkolnictwa
wyższego powinno należeć
m.in. tworzenie atrakcyjnej dla
cudzoziemców oferty programowej. Jak zaznaczyła, warto,
by szkoły wyższe uzyskiwały
międzynarodowe akredytacje,
zwiększały ofertę studiów prowadzonych w językach obcych,
budowały studia doktoranckie
o zasięgu międzynarodowym,
zabiegały o zatrudnianie zagranicznych naukowców w Polsce, czy ułatwiały polskim kadrom wyjazdy zagraniczne
i powroty do kraju. Wiceminister zwracała też uwagę
na znaczenie w internacjonalizacji otwartych kursów internetowych prowadzonych przez
uczelnie (tzw. MOOC – Massive
Open Online Courses).

Lipińska-Nałęcz podkreśliła
też w swoim wystąpieniu znaczenie obsługi studentów zagranicznych. Chodzi m.in.
o rozwijanie kompetencji językowych oraz miękkich wśród
pracowników administracyjnych uczelni. Warto też – zdaniem resortu – zadbać o poradnik rekrutacyjny i tworzenie mechanizmów integracji
cudzoziemców.
W
zakresie
działania
MNiSW na rzecz internacjonalizacji szkolnictwa wyższego,
przygotowana ma być m.in. baza informacji na temat oferty
stypendialnej – zarówno dla
Polaków chcących studiować
za granicą, jak i cudzoziemców
zainteresowanych studiami
w Polsce. Powstać ma też informator dotyczący ram prawnych i procedur wizowych stosowanych przez służby konsularne. Resort chce też badać
mobilność polskich studentów
i monitorować losy cudzoziemskich absolwentów. MNiSW
chce pomagać w transferze
dobrych praktyk między uczelniami. „Wiedza jest, ale jest
rozproszona, trzeba ją scentralizować. Liczymy na współdziałanie z uczelniami” – zaznaczyła Lipińska-Nałęcz. Dodatkowo
resort chce się zaangażować
w promowanie za granicą studiów w Polsce.
Działania na rzecz internacjonalizacji mogłyby być finan-

sowane m.in. w ramach unijnego Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wiceminister nauki wyjaśniła, że
założenia programu to dopiero
propozycja, która – po rozmowach ze środowiskiem akademickim – musi jeszcze ulec
uściśleniu.
„Aby jakość (kształcenia
i badań naukowych) można było poprawić, potrzebna jest
otwartość – podkreślił rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Marcin Pałys. „A jedną
z form otwartości jest internacjonalizacja. My patrzymy na to
w ten sposób, kiedy wypracowujemy, jakie formy internacjonalizacji nam się opłacają, a jakie nie” – stwierdził.
Zgodził się z tym prezydent
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prof. Andrzej
Koźmiński. Zwrócił uwagę, jak
ważne jest zdobywanie przez
uczelnie międzynarodowych
akredytacji – rzutuje to na pozycję szkoły wyższej w rankingach, a także wpływa na liczbę studentów i kadry zagranicznej. Jego zdaniem umiędzynarodowienie
polskich
uczelni będzie się jednak zapewne wiązało ze sporą zmianą w kulturze uczelni, a także
w sposobie zarządzania nimi.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Studenci Politechnik Wrocławskiej wezmą
udział w zawodach konstruktorów w USA
Trzy modele samolotów wystawią w prestiżowych zawodach młodych konstruktorów SAE Aero Design studenci z Politechniki Wrocławskiej. Zawody odbędą się
w dniach 13-15 marca w Lakeland na Florydzie.
Studenci z Zespołu JetStream
Politechniki Wrocławskiej w organizowanych co roku zawodach SAE Aero Design wezmą
udział już po raz siódmy – poinformował PAP Andrzej Charytoniuk z biura prasowego Politechniki Wrocławskiej.
W tym roku wrocławscy studenci po raz pierwszy wystawią
modele samolotów we wszystkich trzech kategoriach konkur-

su: micro, regular i advanced.
W poprzednich latach startowali
tylko w kategoriach micro i regular. „Otrzymaliśmy 150 tys. zł
grantu z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu +Generacja
Przyszłości+ i to pozwoliło nam
zbudować trzy modele” – powiedział Jan Byrtek z JetStream.
Głównym zadaniem modeli
startujących w konkursie SAE
Aero Design jest podniesienie
jak najcięższego ładunku
w stosunku do swojej masy.
Dodatkowo jury ocenia niezawodność modeli, mierzoną liczbą startów, które zakończyły
się sukcesem. Oceniane są
również rozwiązania techniczne zastosowane przy konstrukcji samolotów.

W kategorii micro model samolotu musi zmieścić się w jak najmniejszej tubie i w jak najszybszym czasie zostać złożona do lotu. Wrocławscy studenci skonstruowali do tej kategorii model ważący mniej niż 250 gramów.
Z kolei model zgłoszony do kategorii regular waży 3,5 kilograma, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 2,5 metra. W jego konstrukcji nie można używać wysokowydajnych materiałów,
na przykład włókien szklanych, węglowych czy aramidowych.
W kategorii advanced model
musi podnieść 7,5 kilograma ładunku oraz zrzucić drugi ładunek
z wysokości ponad 30 metrów jak
najbliżej wyznaczonego celu.
W zeszłym roku wrocławscy
studencie wygrali organizowane
w USA zawody w kategorii mi-

cro. Podczas tegorocznej edycji
będą rywalizować z 75 zespołami z różnych krajów świata.
SAE Aero Design to konkurs, który współorganizuje amerykański
koncern zbrojeniowy Lockheed Martin oraz amerykańska agencja kosmiczna NASA. Te prestiżowe zawody, w których biorą udział studenci
z całego świata, rozgrywane są
od 1986 r. Zadaniem młodych inżynierów jest zaprojektowanie, skonstruowanie, zbudowanie i oblatanie
zdalnie sterowanego modelu samolotu udźwigowego. Wygrywa drużyna, która zdoła wynieść jak największy ciężar w powietrze, przy jak najmniejszej masie własnej modelu.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Światowe firmy zainteresowane polską
cieczą do kamizelek kuloodpornych
Twórcy specjalnej cieczy,
która błyskawicznie twardnieje pod wpływem uderzenia i może znaleźć zastosowanie m.in. w kamizelkach
kuloodpornych, liczą, że
w tym roku uda im się zakończyć proces komercjalizacji
wynalazku. Polskim rozwiązaniem interesują się firmy
z całego świata.

Nad wynalazkiem pracował
zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej, Wojskowego
Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Instytutu Technologii
Bezpieczeństwa Moratex w Łodzi. Opracowany został w ramach projektu „Inteligentne
pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze
strukturami nano” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Obecnie stosowane materiały do wytwarzania kamizelek
balistycznych charakteryzują
się wysoką sztywnością i brakiem elastyczności, co wpływa
negatywnie na komfort ich noszenia oraz brak możliwości
stosowania ochrony balistycznej na zgięciach rąk, nóg czy
samej szyi.
Zdaniem dr hab. Marcina H.
Struszczyka, dyrektora ds. naukowych w Instytucie Moratex,

zastosowanie cieczy umożliwia
polepszenie elastyczności materiałów, a co za tym idzie eliminację tych ograniczeń. To zupełnie inne podejście do projektowania osłon balistycznych,
głównie kamizelek kuloodpornych.
„W tym przypadku używamy
nie np. włókna, jak do tej pory,
ale specjalnie opracowane ciecze zgęszczone ścinaniem, które pod wpływem uderzenia
zmieniają swoją konsystencję, swoją lepkość
i stają się twarde” – powiedział PAP dr Struszczyk.
W ramach projektu
opracowane zostały nowe ciecze zgęszczone
ścinaniem, charakteryzujące się znacząco obniżoną gęstością, co powoduje, że masa wyrobu ochronnego jest niższa. Naukowcy starali
się zastosować ciecze
w różnych formach poprzez np. nakładanie
na tkaniny, na kompozyty polietylenowe oraz
w kompozyty elastomerowe tworząc tzw. podkładkę antyugięciową.
„W przypadku podkładki antyugięciowej
wprowadzenie takiej
cieczy
reologicznej
do wnętrza kompozytu
elastomerowego powoduje chwilowe zmniejszenie deformacji osłoFOT. FREEIMAGES. COM / RAINER TOPF
ny balistycznej przy tzw.
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niepenetrującym
ostrzale”
– dodał dr Struszczyk.
Jak wyjaśnił, w przypadku
ostrzału zawsze dochodzi
do ugięcia osłony. W niektórych
normach dopuszczalne ugięcie
wynosi nawet do 4 cm, co np.
przy uderzeniu pocisku w rejonie serca, oznacza praktycznie
bezpośredni kontakt materiału
ochrony balistycznej z narządami wewnętrznymi, grożąc ich
urazem, czasami śmiertelnym,
bowiem nawet bez przebicia
osłony balistycznej pociskiem
może dojść do śmierci użytkownika.
„Wprowadzając ciecz zgęszczaną ścinaniem staraliśmy się
uzyskać efekt maksymalnej absorpcji energii uderzenia, tak
aby zmniejszyć chwilową deformację osłony. Udało się nam to
zrobić w 70 proc., czyli nie będzie to już 4 cm ugięcia, a zaledwie 1 cm. W ten sposób udało
się zmniejszyć ewentualne ryzyko uszkodzenia organów wewnętrznych” – dodał dyrektor
naukowy Morateksu.
Dodatkowo, poprzez odpowiednie ukształtowanie pod-

kładki antyugięciowej, udało
się wprowadzić element tzw.
kanału termicznego wewnątrz
kamizelki, który ma zwiększać
komfort termiczny jej użytkowania.
Opracowana przez polskich
naukowców rozwiązanie może
mieć zastosowanie wszędzie
tam, gdzie materiał będzie miał
za zadanie maksymalne rozproszenie energii. Może być stosowany m.in. w kamizelkach kuloodpornych, ale także np.
w odzieży sportowej, ochronach
przeciwuderzeniowych, w podkładach stosowanych przy budowie mostów, czy w zderzakach
montowanych w pociągach.
Dr Struszczyk przyznaje, że
wynalazek jest obecnie w końcowej fazie komercjalizacji.
„Myślę, że do końca tego roku
uda nam się go skomercjalizować. Mogę powiedzieć, że rozwiązaniem zainteresowane są
firmy nie tylko europejskie, ale
też światowe” – podkreślił.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Muskuły naszej woli, czyli
o ćwiczeniu samokontroli
Dlaczego tak ciężko przychodzi nam wytrwać w postanowieniach? I czy silną wolę da
się „rzeźbić” jak muskuły?
Na hartowanie siły woli nie
ma jednej recepty, ale pewne
proste ćwiczenia wzmacniające samokontrolę mogą być
pomocne – mówi neurokognitywista, dr Mateusz Hohol
z krakowskiego Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.
Do niedawna sądzono, że
o sukcesie życiowym decyduje
przede wszystkim inteligencja.
Współcześni psycholodzy często podkreślają jednak, że wytrwałość i umiejętność panowania nad swoimi reakcjami
również decydują w dużej mierze o tym, czy nasze życie będzie udane.
Czy jednak w ogóle warto walczyć z różnymi pokusami, takimi
jak objadanie się słodyczami, jeśli poprawiają one – nawet

na krótko – nasze samopoczucie? „Rezygnowanie z czegoś,
czego pragniemy, może nas
kosztować dużo wysiłku. Ale
eksperymenty psychologiczne
wskazują, że samokontrola ma
pozytywny wpływ na nasz rozwój” – zaznacza dr Hohol.
Badania rozpoczęte w latach 60. przez Amerykanina Waltera Mischela sugerują,
że czteroletnie dzieci, które potrafią powstrzymać się od jedzenia łakoci, radzą sobie znacznie
lepiej w późniejszym życiu – uzyskują lepsze wyniki w testach
szkolnych, lepiej zarabiają,
a także są szczęśliwsze w życiu
osobistym.
To skłania psychologów
do roztrząsania tajemnic „silnej
woli” czy też raczej „samokontroli” (współcześni badacze używają częściej tego drugiego słowa).
Problemy stojące przed badaczami zaczynają się od kłopotów
definicyjnych. „Pojęcie samokontroli czy silnej woli jest nieprecyzyjne. W przyrodzie coś takiego nie istnieje – jest to psy-

chologiczny konstrukt, obejmujący różne procesy i zachowania,
podobnie jak np. inteligencja.
Choć wskazać można struktury
neuronalne, odpowiedzialne
za kontrolę, w mózgu nie ma
jednego >>ośrodka silnej woli<<” – wyjaśnia PAP dr Hohol.
Jednym z czołowych badaczy samokontroli jest amerykański psycholog eksperymentalny, Roy Baumeister, który
wprowadził do obiegu naukowego metaforę „mięśnia woli”.
Jego zdaniem kontrola nad sobą samym przypomina mięsień, który na skutek wysiłku
słabnie, ale który można też
trenować – tak jak kulturysta
„rzeźbi” na siłowni swoje muskuły, tak by podnosić coraz to
większe ciężary.
Tezy Baumeistera dotyczące
samokontroli, choć podparte
ciekawymi badaniami eksperymentalnymi, bywają niekiedy
krytykowane przez innych badaczy. Jednak sugestywna metafora „mięśnia silnej woli” nadal
wydaje się użyteczna, aby obja-

śnić różne procesy związane
z ćwiczeniem wytrwałości.

DLACZEGO ULEGAMY ŁATWO
POKUSOM?
Ponieważ trudno zdefiniować
pojęcie kontroli poznawczej, badacze „rozbijają” je na kilka
mniejszych procesów poznawczych, które prawdopodobnie
tworzą wspólnie to, co potocznie
nazywamy samokontrolą.
„Takim procesem jest np. hamowanie automatycznych reakcji. Do pomiaru wykorzystuje się
m.in. Test Stroopa. Zadanie polega na tym, że badani muszą
nazwać kolor czcionki napisu.
Problem w tym, że np. wyraz
>>niebieski<< jest napisany
na zielono, a >>czarny<<
na czerwono. Uczestnicy testu
więc muszą powstrzymać pierwsze automatyczne zachowanie
– czyli przeczytanie nazwy koloru” – mówi naukowiec.
Z obserwacji wynika, że ludzie
różnią się pod względem zdolności
do hamowania zautomatyzowanej

FOT. FREEIMAGES. COM / ARTM

reakcji. Skąd bierze się ta różnica?
Na ile jest ona zdeterminowana genetyczne, a na ile wynika
z edukacji i wpływów społecznych?
Na to pytanie badacze nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Na podstawie różnych
eksperymentów formułują jednak wniosek, że nasza siła woli
– nawet u tych najwytrwalszych
– zużywa się, gdyż ludzki system
poznawczy ma swoje wyraźne
ograniczenia. Dlatego właśnie
np. ambitna lista noworocznych

postanowień jest na ogół z góry
skazana na klęskę.
„Jeśli chcemy jednocześnie rzucić palenie, schudnąć i zacząć
uprawiać poranną gimnastykę, to
mamy małe szanse, żeby cokolwiek zmienić. Dzieje się tak, gdyż
dochodzi do >>przeciążenia<<
naszej woli. W takiej sytuacji, koncentrując się tylko na jednym
– i to najlepiej na realistycznym
– postanowieniu, możemy faktycznie osiągnąć swój cel” – podkreśla badacz.‹ ‹ ‹
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Eksperci: niepokojąco spada spożycie
warzyw i owoców w Polsce
W ostatnich latach przestało
rosnąć i zaczyna spadać
w Polsce spożycie warzyw
i owoców, od których
w znacznym stopniu zależy
nasze zdrowie – alarmowali
w piątek specjaliści podczas
konferencji w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.
„Jeśli chodzi o wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych, to po okresie wielu sukcesów nadal mamy w naszym kraju jeszcze wiele do zrobienia”
– powiedział dyrektor Instytutu
Żywności i Żywienia, prof. Mirosław Jarosz. Dodał, że warzyw
i owoców jemy za mało i zbyt
rzadko. Za to za dużo spożywamy soli, tłuszczów zwierzęcych
i cukrów prostych.
Z przedstawionych na konferencji danych GUS wynika, że
w latach 2002-2012 spożycia

owoców w Polsce zmniejszyło
się z 4 do 3,4 kg miesięcznie,
a warzyw liczonych wraz z ziemniakami z 13 do 9 kg. Konsumpcja warzyw bez ziemniaków spadła z 5,5 do 5 kg.
Dietetyk Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr
Agnieszka Kozioł-Kozakowska
powiedziała, że Polacy jedzą dużo ziemniaków, które na ogół
w statystykach nie są zaliczane
do warzyw, podobnie jak inne
bulwy zawierające skrobie, np.
maniok.
Za w pełni wartościowe uznawane są natomiast soki owocowe bez dodatku cukru, których
wartości odżywcze są zbliżone
do świeżych owoców. Jednak ich
spożycie również spada. Według
danych GUS, przeciętny Polak
spożył w 2006 r. 1, 1 litrów soków owocowych miesięcznie,
a w 2013 r. już tylko 0,86 litra.
Rocznie każdy z nas spożywa
średnio 10,3 litrów soków owo-

cowych, czyli poniżej 30 ml
dziennie. Dla porównania: Finowie i Norwegowie wypijają ich
prawie trzykrotnie więcej – około 30 litrów.
Równie źle wypada porównanie konsumpcji warzyw
i owoców. Z danych przedstawionych na konferencji wynika, że dzienne spożycie świeżych warzyw i owoców (nie licząc ziemniaków i soków) nieznacznie
przekracza
u nas 250 g, podczas gdy
w średnia w Europie przekracza 600 g. Nawet po wliczeniu
ziemniaków i przetworów owocowo-warzywnych spożycie warzyw i owoców w Polsce ledwie
sięga 440 g dziennie.
„Jesteśmy tym zaniepokojeni,
ponieważ nauka ma mocne dowody na to, że warzywa i owoce
w ilości co najmniej 400 g dziennie znacząco zmniejszają ryzyko
zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe i nowotwory, jak

FOT. FREEIMAGES. COM / LENA TURO

‹‹‹
JAK ĆWICZYĆ SILNĄ WOLĘ?
Niektórzy psycholodzy radzą
stosowanie pewnych prostych
technik, które mogą nam pomóc w stopniowym umocnieniu
samokontroli.
„Nie ma jednej >>magicznej<< strategii umacniania silnej
woli. Ale w trakcie eksperymentów stwierdzono, że pewne, regularnie stosowane ćwiczenia mogą poprawić naszą samokontrolę, mierzoną eksperymentalnie.
U osób trzymających się regularnych prostych poleceń, typu:
>>Nie garb się<<, >>Nie przeklinaj<<, rezerwy silnej woli wyczer-

pywały się wolniej. Można domniemywać, że sukces w takich
drobnych kwestiach otwiera furtkę do dalszych, poważniejszych
zmian w życiu” – mówi dr Hohol.
Baumeister i jego współpracownik John Tierney zalecali także inne ćwiczenia mające
wzmocnić panowanie nad sobą,
np. wykonywanie różnych czynności ręką niedominującą – czyli u osoby praworęcznej lewą,
a u leworęcznej – prawą.
Psychologiczne eksperymenty Baumeistera przyniosły jeszcze jeden ciekawy wniosek.
Okazało się, że samokontrolę
obniżyć może też podejmowanie
licznych decyzji, np. w trakcie zakupów.

Amerykańscy naukowcy podzielili osoby badane na dwie
grupy: członków pierwszej
z nich spytano, czy kupiliby
określone towary, np. motocykle czy marchewki, za taką czy
inną kwotę. Osoby z drugiej
grupy miały odpowiedzieć, czy
tenże motocykl lub marchewka jest użyteczny, piękny etc.,
ale nie musiały o niczym decydować.
„Okazało się, że pierwsza grupa – a więc ta, która musiała podejmować decyzje: kupić-nie kupić szybciej od drugiej kapitulowała przy kolejnym zadaniu podyktowanym przez eksperymentatorów. Z tego wynika, że sam
proces decydowania nas męczy.

również wiele innych chorób,
szczególnie takich jak nadciśnienie tętnicze krwi i cukrzyca”
– podkreślił prof. Mirosław Jarosz.
Według prof. Longiny Kłosiewicz-Latoszek z Instytutu Żywności i Żywienia najwięcej jest dowodów na to, że spożywanie warzyw i owoców chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi,
przede wszystkim przed nadciśnieniem tętniczym, zawałami
serca i udarami mózgu. Jest też
wiele badań sugerujących, że taka dieta zmniejszy również ryzyko zachorowania na nowotwory
złośliwe, takie jak rak żołądka,
trzustki, jelita grubego oraz przełyku.
„Nieprawidłowa dieta oraz
otyłość i nadwaga zwiększają ryzyko nowotworów od 30 do 70
proc. w zależności do poszczególnych ich typów” – twierdzi
prof. Jarosz. Niewłaściwa dieta
to przede wszystkim zbyt małe
spożycie warzyw i owoców oraz
za duża konsumpcja tłuszczów
nasyconych (zwierzęcych) oraz
cukrów prostych.
Według specjalisty, warzywa
i owoce trzeba spożywać w jak
największych ilościach i jak najczęściej w ciągu dnia, najlepiej
przy każdym posiłku. „Najnowsze doniesienia wykazały, że
spożywanie od 1 do 3 porcji tych
produktów zmniejsza ryzyko nowotworu, zawału serca i udaru
mózgu o 14 proc. Od 5 do 7 porcji warzyw i owoców obniża je
o 36 proc, a ponad 7 porcji
– o 42 proc.” – dodaje.
Za jedna porcję uznaje się
produkty o wadze 80-100 g; może to być jabłko średniej wielkości, banan, duża mandarynka albo 7 truskawek lub 5 śliwek.
„Jedną porcją warzyw i owoców
nie jest kanapka z wędliną,
na której spoczywa jedynie plasterek ogórka i pomidora”
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– podkreśla dr Kozioł-Kozakowska.
Prof. Jarosz wyjaśnia, że często
spożycie warzyw i owoców pozwala utrzymać w organizmie i we
krwi wysoki i stały poziom korzystnych dla zdrowia substancji,
w tym przede wszystkim antyoksydantów i odpowiednie pH.
Z badań trwających ponad 8
lat i przeprowadzonych w 8 krajach europejskich wynika, że
każda porcja warzyw i owoców
o wadze 80 g, o 4 proc. zmniejsza ryzyko zgonów z powodu
chorób sercowo-naczyniowych.

Osiem takich porcji dziennie obniża je o 22 proc. – powiedziała
prof. Kłosiewicz-Latoszek.
Według Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, aż 62 proc.
Polaków nie spożywa codziennie warzyw i owoców. Jedynie 2
proc. naszych rodaków sięga
po nie codziennie i zgodnie z zaleceniami, czyli co najmniej 400 g na dobę.
PAP – NAUKA W POLSCE,
ZBIGNIEW WOJTASIŃSKI
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

A to zmęczenie osłabia naszą siłę woli” – dodaje dr Hohol.
Galopująca konsumpcja może zatem wywołać – na dłuższą
metę – frustrację – nie tylko nie
tylko z powodu pustego portfela,
ale także dlatego, że przeciąża
nasz umysł licznymi decyzjami.
Czy znaczy to, że mamy
w ogóle omijać z dala sezonowe
wyprzedaże? Nie. Psycholodzy
ostrzegają tylko, że strategia
„pocieszania się” za pomocą zakupów może być złudna, a w dodatku – osłabić naszą wytrwałość w postanowieniach.
PAP – NAUKA W POLSCE, SZYMON ŁUCYK
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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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
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

o pracę i wyżej wymienione zagadnienia
(salaris i potrącanie składek)?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Z tą sprawą należy zwrócić się
do związków zawodowych. Istnieją one
także na terenie Holandii. Śmiało może
je Pan odnaleźć w internecie, na przykład FNV (www. fnv. nl) lub CNV (www.
cnv. nl).
l l l

l l l

Witam,
Piszę do Państwa z prośbą o pomoc
w związku z zasiłkami na terenie Niemiec. Mój mąż przeszedł na niemiecką umowę 22.09.2014 roku. Mamy
dwoje dzieci: córka 3 lata i synek rok.
Ja obecnie mam umowę o pracę
na czas nieokreślony z tym, że dobrowolnie przeszłam na urlop wychowawczy na 3 lata. W Polsce nie należą
nam się żadne zasiłki na dzieci i nie
należy mi się płatne wychowawcze.
Mąż będzie wnioskował w Niemczech
o rodzinne na dzieci, a czy na mnie jakieś zasiłki przysługują??? Dodam, że
z dziećmi mieszkam w Polsce, a mąż
ma meldunek w Niemczech. Bardzo
proszę o odpowiedź
Z góry dziękuję
dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Możecie mieć Państwo szansę
na uzyskanie Betreunungsgeld – zasiłku opiekuńczego na rocznego syna oraz
na Kinderzuschlag. Niestety mamy zbyt
mało danych odnośnie Państwa, by
osądzić czy na pewno możecie Państwo
dostać te świadczenia.

na pomiędzy paletę i wózek widłowy.
Mój stan zdrowia nie pozwala mi na dalszą pracę (stopa jest opuchnięta i obolała, mam rozciętego palca. Pracuję w Holandii przez biuro pośrednictwa pracy,
napisali mi, że w niedzielę kończą ze
mną współpracę z powodu mojej niezdolności do pracy i wysyłają sprawę
do UWV (chcą także, abym wyjechała
do Polski). Zastanawia mnie jak UWV
skontaktuje się ze mną, jeżeli będę
w Polsce? Czy powinnam jechać?
Proszę o radę

Odpowiedź:
Sprawa wydaje się być skomplikowana. Jeśli wystosowała Pani odwołanie
do Urzędu, to w jego obowiązku będzie
dać Pani odpowiedź. Jaka ona będzie,
w dużej mierze zależy od Urzędnika,
który określi zasadność odwołania.

Jeśli pracodawca Panią zgłosił
do UWV, to zazwyczaj do dwóch tygodni
czasu usłyszy Pani wieści z Urzędu.
Na ten czas lepiej pozostawać na terenie Holandii.
l l l

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

Odpowiedź:

Odpowiedź:
l l l

Witam serdecznie,
Mój mąż pracujący na terenie Holandii idzie na zasiłek dla bezrobotnych,
chce go potem przenieść do Polski.
Chcieliśmy dowiedzieć się, jak wygląda
wtedy sprawa z zasiłkiem rodzinnym
na dzieci. Proszę o szybka i jasną odpowiedź.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
W przypadku pozostawania na zasiłku dla bezrobotnych w ciągu dalszym
macie Państwo prawo do zasiłku rodzinnego z Holandii.
l l l

Witam droga Redakcjo,
W ostatni weekend miałam wypadek
w pracy, moja stopa została przygniecio-

Witam serdecznie,
Ubiegałam się po zasiłku macierzyń skim o za si łek dla bez ro bot nych. Wszystko szło dobrze, dostałam pierwsze dwie wypłaty, potem
jakieś wakacyjne, ale nie otrzymałam pie nię dzy za trze ci mie siąc.
Czekałam miesiąc, potem wysłałam
pisma, email i to nie jeden. Dopiero
po sześciu tygodniach dali mi odpowiedź, że nie dostanę reszty pieniędzy, bo nie pojawiłam się na żadnym
spotkaniu. Aczkolwiek, gdy dostałam list na pierwsze spotkanie, mój
synek miał cztery miesiące i był chory... Napisałam, że nie mogę przyjechać, podałam powód i w ogóle
wszystkie szczegóły. Napisałam odwołanie od ich decyzji, ale nadal
cze kam. Przy sła li mi pi smo, że
w cią gu dwóch tygo dni ktoś się
do mnie odezwie. Czy mam szansę
wygrać i czy UWV zwróci mi pieniądze czy raczej nie mam się co łudzić? Proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuję
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

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

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

Odpowiedź:
O zasiłek rodzinny z Niemiec można się starać nawet do czterech lat
wstecz. Na syna powinno przysługiwać
nawet 184 euro na miesiąc. O kopię decyzji należy się zwrócić do Familienkasse – Niemieckiego Urzędu Socjalnego.
l l l

Odpowiedź:
l l l

Witam,
Pracowałem w Holandii, miałem wypadek w Polsce, teraz jestem sparaliżowany. Wypadek był w 2008 roku. Teraz
przyznano rentę z tytułu niezdolności
do pracy i moje zapytanie: czy mogę się
starać o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego lub
zwrotów rzeczy niezbędnych mi do egzystencji z doznaną mi niepełnosprawnością.
Pozdrawiam

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

Witam,
Chciałbym się dowiedzieć czy jak pracuje w agencji pracy i nie mam na kontrakcie napisanych ile firma mi oferuje godzin, to czy mogę starać się o zasiłek?
Teraz w tym tygodniu mam 10 godzin,
w następnym może być podobnie.
Dziękuje za pomoc

ma 14 lat, mój były mąż (w październiku 2014 roku rozwiedliśmy się) mieszka
i pracuje w Niemczech od 5 lat, ja z synem mieszkam w Polsce. Od kilku lat
starałam się o zasiłek rodzinny na naszego syna. Teraz były mąż przyjechał
i poinformował mnie, że otrzymał zasiłek
i spłatę z 2 lat, tylko żadna matematyka
mi nie pasuje, gdyż dał mi 10300 zł
za te 2 lata, stwierdził że nie musi mi dawać tych pieniędzy, bo to są jego pieniądze, nie pokazał mi żadnej decyzji. Czy
możliwe, żeby spłata była tylko z 2 lat
i w takiej kwocie czy może nie oddawać
mi zasiłku rodzinnego na syna i gdzie
można dostać odpis decyzji przyznającej zasiłek rodzinny.
Pozdrawiam

Nie ma żadnych takich dofinansowań. W momencie, gdy będzie Pan się
rozliczał z podatku w Holandii, może
Pan odliczyć sobie koszty poniesione
na rehabilitację, pod warunkiem, że posiada Pan na to rachunki, faktury, etc.

l l l

Jeśli dobrze rozumiemy, ma Pan
na myśli dofinansowanie do godzin. Jeśli na kontrakcie nie jest jasno określona liczba godzin, to dofinansowanie takie niestety nie będzie się należeć.
l l l

Witam,
Mam pewien problem. A mianowicie
od prawie 3 tygodni nie mam pracy
w swoim biurze, chciałabym się starać
o otrzymanie zasiłku do utraconych godzin. Pracuję w tej firmie od 6 stycznia 2014 roku. Już za niedługo minie
rok, umowę otrzymałam na 78 tygodni.
Przepatrzyłam dokładnie swoją umowę,
na której pisze, że gwarantują co najmniej 5 godzin tygodniowo. Jednak nie
wydaje mi się, żeby te godziny jakkolwiek pomogły mi w opłaceniu mieszkania (prywatnego) i utrzymanie się. Wiem
także, że po przepracowaniu ciągłości
pewnego okresu, taki zasiłek mi się należy. Bardzo proszę o pomoc: jak go uzyskać i jakieś szczególniejsze warunki
spełnienia do otrzymania zasiłku.
Dziękuje serdecznie i pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Witam serdecznie,
W jaki sposób mogę sprawdzić czy
mam prawidłowo naliczaną pensję?
Pracuję już prawie osiem lat w Holandii
i w sumie mój dochód niewiele się
zwiększył przez te lata. Dodam również,
że pracuję cały czas u jednego pracodawcy z małymi przerwami (małe przerwy, tzn. aby pracodawca nie dał nam
umowy na stałe, to załatwiał nam kontrakty w innej firmie). Na salarisie nie widzę również potrącanych składek CAO,
o tym również chciałabym wiedzieć i zależy mi, aby te składki były potrącane.
Czy jest firma, która zachowa moją anonimowość i przeanalizuje moją umowę

Witam,
Od grudnia 2012 pracuję w Holandii, niestety moja praca zakończy się
z końcem tego roku (spełniam warunki do ubiegania się o zasiłek
UWV). Niedawno dowiedziałem się
o dokumencie U1. Pierwsze pytanie
to czy można uzyskać taki dokument
z Polski będąc w Holandii? Druga
sprawa wymaga przedstawienia owej
sytuacji... We wrześniu 2012 roku zostałem zwolniony z mojej dotychczasowej ''pra cy'' w Pol sce. Przez
okres 6 lat bylem żołnierzem zawodowym sił zbrojnych RP. Decyzją moich przełożonych zostałem zwolniony
ze służby na skutek wcześniejszego
otrzymania prawomocnego wyroku
Sądu Rejonowego skazującego mnie
na pozbawienie wolności z zawieszeniem tej kary. Stając się bezrobotnym
cywilem, udałem się do PUP, gdzie
po kilkudniowym rozpatrywaniu mojego przypadku grono ''specjalistów''
stwierdziło, że zasiłek mi się nie należy (przy czym pracownicy urzędu wykazali się brakiem profesjonalizmu,
według mnie stwierdzenie to było nie
słuszne). Czy w takim wypadku mam
prawo uzyskać U1 lub w jakiś inny
sposób przedstawić te lata pracy
do UWV?
Pozdrawiam:)

Odpowiedź:
Umowa o pracę, na której stanowi, iż
minimalny gwarantowany czas pracy
to 5 godzin, niestety dyskwalifikuje
przez otrzymywaniem dofinansowania
do godzin.
l l l

Witam,
Mam pytanie odnośnie zasiłku rodzinnego z Niemiec na dziecko. Mój syn

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

Odpowiedź:
O druk U1 oczywiście można starać
się zaocznie, przebywając jednocześnie
w Holandii. Zasadniczo w Pana sytuacji
jak najbardziej można przedstawić te
lata pracy, ale by zasiłek w Holandii
przedłużyć w ciągu ostatnich 5 lat trzeba pracować minimalnie 4 lata.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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Reklama

DOWCIPY

DOWCIPY

l Majster poucza budowlańców:

– Słuchajcie, jutro przyjeżdża
komisja odbiorcza. Cokolwiek
by się nie działo, udawajcie, że
tak miało być.
Następnego dnia komisja
ogląda budynek, a tu nagle łup
– jedna ze ścian wali się z hukiem. Inspektorzy odskakują
przerażeni, a stojący obok robotnik spokojnie spoglądając na zegarek oznajmia:
– No tak, 10: 43. Wszystko
zgodnie z harmonogramem.
l Policjant zatrzymuje podejrzane auto.

– Dokumenty proszę!
Kierowca podaje dokumenty,
policjant je przegląda i pyta:
– Broń jest?
– Jest. Oto automat Kałasznikowa i dwie paczki nabojów
– odpowiada spokojnie kierowca.
Policjant trochę się zdziwił,
ale pyta dalej:
– A narkotyki?
– Tak, Tu jest 10 kg heroiny
na sprzedaż, a ta amfa to dla
mnie…
Jeszcze bardziej zdziwiony policjant pyta dalej:
– A w bagażniku co jest?
– W bagażniku jest ciało. Ciało policjanta. Jest tam miejsce
jeszcze na jednego.
– No… no… to szerokiej drogi,
kierowco!

DOWCIPY

l Stara wdowa i wdowiec
spotykają się od pięciu lat. Facet w końcu zdecydował się
jej oświadczyć. Szybko odpowiedziała: „Tak”. Następnego
ranka facet się budzi, ale nie
pamięta, co odpowiedziała!
Zastanawia się:

– Była uszczęśliwiona? Chyba
tak. Nie. Wyśmiała mnie.
Po godzinie daremnych prób
przypomnienia sobie jak to było,
dzwoni do niej. Zawstydzony
przyznaje, że nie pamięta jej odpowiedzi na propozycję małżeństwa.
– Och – krzyczy babcia – tak
się cieszę, że dzwonisz. Pamiętałam, że powiedziałam „tak”,
ale zapomniałam komu...
l Pewien facet popadł w kłopo-

ty finansowe. Jego firma popadła
w długi, stracił samochód, bank
chciał zająć dom. Postanowił zagrać w Lotto. Niestety nie wygrał.
Modli się więc do Boga:

– Boże, moja firma bankrutuje, mogę stracić dom, spraw, żebym wygrał w Lotto!
W następnym losowaniu znowu wygrał ktoś inny. Znowu się
modli i błaga:
– Boże, za tydzień stracę
dom, gdzie się podzieję z rodziną?!
Znowu wygrywa jakiś inny
gość.
– Boże, nie masz litości? Moja
rodzina głoduje, jutro bank nas
wyrzuci z domu, pozwól mi wygrać w Lotto!
Nagle widzi błysk i staje
przed obliczem rozgniewanego
Boga:
– Mogę ci pomóc, ale wykrzesaj też coś z siebie – wypełnij
wreszcie ten kupon!
l Taksówkarz wiozący marynarza pędzi jak wariat pomimo mgły gęstej jak mleko.

– Jak pan w takiej mgle potrafi tak szybko jeździć? – odzywa
się niespokojnie marynarz.
– A wy, tam na morzu, jak sobie radzicie we mgle?
– Pływamy według przyrządów.
– No właśnie, ja też – za siedemdziesiąt groszy będzie dworzec.

DOWCIPY

DOWCIPY

l Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby.

l Kowalski wychodzi naburmuszony. Nowak pyta:

– Gratuluję – mówi policjant
– jest pan tysięcznym kierowcą,
który przejechał nową szosą. Oto
nagroda pieniężna od firmy budującej drogi!
Obok pojawia się reporter i pyta:
– Na co wyda pan te pieniądze?
– No cóż – odpowiada po namyśle kierowca – chyba w końcu zrobię prawo jazdy...
Żona kierowcy z przerażeniem:
– Nie słuchajcie go, panowie...
On zawsze lubi żartować, gdy
za dużo wypije!
W tym momencie z drzemki
budzi się siedzący z tyłu dziadek
i widząc policjanta zauważa:
– A nie mówiłem, że skradzionym samochodem daleko nie
zajedziemy?!

– Trudne miałeś pytania?
– Eh, pokazali mi globus i powiedzieli, że to moja matka...
Komisja prosi Nowaka, też
stawia przed nim globus i pyta:
– Powiedz, Nowak, co to jest?
– To jest matka Kowalskiego
– odpowiada Nowak.

l U psychiatry siedzi trzech
wariatów. Lekarz podchodzi
do pierwszego i pyta:

– Ile jest 2x2?
– 4895.
Do drugiego:
– Ile jest 2x2?
– Środa.
Podchodzi do trzeciego:
– Ile jest 2x2?
– 4.
– Brawo, jak na to wpadłeś?
– Podzieliłem 4895 przez środę.
l Przyjechał ze wsi dziadek
i rodzina wysłała go do teatru.

– No i jak, podobało się dziadkowi w teatrze?
– Bardzo mi się podobało
a najbardziej na końcu, kiedy dawali płaszcze! Wziąłem trzy...
l Egzamin poprawkowy
z geografii. Przed klasą czekają Kowalski i Nowak.

Komisja prosi Kowalskiego,
pokazuje mu globus i pyta:
– Powiedz nam, Kowalski, co
to jest?
– No... globus – odpowiada
Kowalski.
– Nie, przecież to jest Ziemia
– twoja matka. Niestety nie zdałeś.

l – Panie doktorze, mam
problem...

– Słucham.
– Codziennie chodzę do sklepu i kupuję dwie flaszki wódki.
Boję się, że jestem zakupoholikiem!
l Warszawiak,

Ślązak i Kaszub pojechali na wczasy
do Egiptu. Gdy płynęli łódką,
wyłowili z wody gliniany
dzban z dziwną pieczęcią.
Po chwili złamali tę pieczęć
i z dzbana wyleciał Dżin.

– Uwolniliście mnie, spełnię
wasze trzy życzenia. Po jednym
na każdego.
Kaszub:
– Ja tak kocham Kaszuby...
Niech zawsze woda w jeziorach
będzie czysta, ryb będzie pod dostatkiem, a turyści niech będą
porządni i bogaci.
Dżin:
– Nudnawe życzenie, ale jak
chcesz. Zrobione.
Warszawiak:
– Wybuduj dookoła Warszawy
ogromny mur, żeby odgrodzić
moje miasto od reszty tego zacofanego kraju i żeby żadni wsiowi mi tu nie przyjeżdżali.
Dżin:
– OK. Zrobione. Teraz ty
– Dżin zwraca się do Ślązaka.
Ślązak:
– Powiedz mi coś więcej
o tym murze wokół Warszawy.
– No, otacza całe miasto, jest
betonowy, wysoki na kilometr
i szeroki na trzy kilometry u podstawy. Mysz się nie prześlizgnie.
Ślązak:
– Dobra. Nalej wody do pełna.

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!

Antyfona
Wiecznością istnienia...
Bóg nieodmiennie
cały wszechświat
odmienia
w łasce Bożego Narodzenia
Ave Maria
Matko Odkupienia!!!

Memento
trzeba policzyć
tę ludzką niedolę
gdy los zagłady chodził
z nami polem
kiedy przednówek w dom
nasz
głodem wchodził
byliśmy wówczas silni
ciągle młodzi
trzeba policzyć chwile
mrocznej nocy
poznać czeluście
z których ogień bucha
usłyszeć rozpacz
wołanie pomocy
poznać przewrotność wojny
zawieruchy
trzeba wydzierżyć grozie
zawziętości
znieść cios zniewagi
i grad kul rzęsisty
tu próba wiary
probieżem przyszłości
była dla wiernych
W TWYM KOŚCIELE
CHRYSTE
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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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