
Każ da oso ba pra cu ją ca
w Ho lan dii, w mo men cie, gdy
utra ci pra cę, mo że sta rać się
o za si łek dla bez ro bot nych.
Jest to świad cze nie dla osób,
któ re:

– stra ci ły pra cę nie z wła snej
wi ny,

– w prze cią gu ostat nich 36 ty -
go dni prze pra co wa ły mi ni mal -
nie 26 ty go dni,

– nie ma ją żad nej in nej płat -
nej po sa dy.

Oso ba, któ ra speł nia po wyż -
sze wa run ki, mo że się sta rać
o za si łek w for mie mi ni mal nej, to
zna czy na 3 mie sią ce. Mak sy -
mal ny czas trwa nia za sił ku to 38
mie się cy – jest to mak sy mal ny
okres, na ja ki moż na uzy skać to
świad cze nie. Jest on uza leż nio ny
od cza su pra cy na te re nie Ho lan -
dii. Za prze pra co wa ne 26 ty go -
dni przy słu gu je za si łek je dy nie

pod sta wo wy. Je śli da na oso ba
w ostat nich 5 la tach prze pra co -
wa ła co naj mniej 4 la ta, mo że
sta rać się o za si łek dłuż szy – pro -
por cjo nal nie do cza su prze pra co -
wa ne go na te re nie Ho lan dii.

Od 2016 ro ku na stą pią jed nak
zmia ny od no śnie cza su trwa nia
za sił ku dla bez ro bot nych. Rząd
ho len der ski zre du ku je je go dłu -
gość po cząw szy od 1 stycz -
nia 2016 ro ku. Spra wa nie ste ty
jest już prze są dzo na, po nie waż
par la ment oraz Se nat za twier dzi li
zmia ny i są w peł ni przy go to wa ni,
by je wpro wa dzić w ży cie. 

Od wy mie nio nej da ty dłu gość
za sił ku dla bez ro bot nych bę dzie
sys te ma tycz nie skra ca na.
Od no we go ro ku co kwar tał dłu -
gość mak sy mal ne go cza su
trwa nia za sił ku bę dzie zmniej -
sza na o 1 mie siąc.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych
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Emerytura obywatelska
lekiem dla Polski

Spada spożycie warzyw
i owoców w Polsce

Muskuły naszej woli

Krótsze zasiłki dla bezrobotnych
i kolejne obostrzenia

FOT. FREEIMAGES. COM / IAMWAHID
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

I tak: od pierw sze go kwar ta łu
ro ku 2016 mak sy mal ny czas
trwa nia za sił ku bę dzie wy no -
sić 37 mie się cy, od dru gie go
kwar ta łu 36 mie się cy i tak da lej.
W ta ki oto spo sób od stycz -
nia 2019 ro ku mak sy mal ny je go
czas wy nie sie 24 mie sią ce (dwa
la ta) i sta nie się on obo wią zu ją cy. 

Co wię cej, od 1 stycz nia 2016

ro ku zmie ni się spo sób wy pła ca -
nia za sił ków dla bez ro bot nych
w Ho lan dii. Oso by pra cu ją ce
w Ni der lan dach przez pierw -
sze 10 lat, za każ dy rok prze pra -
co wa ny bę dą mo gli otrzy mać je -
dy nie 1 mie siąc za sił ku dla bez -
ro bot nych. Tak więc zmia ny są
nie ste ty bar dzo nie ko rzyst ne,
w szcze gól no ści dla osób do pie -
ro roz po czy na ją cych ka rie rę
w Ho lan dii. 

A to nie ste ty jesz cze nie
wszyst ko. Ko lej na zmia na, ja ką
wpro wa dza rząd ho len der ski,
ude rzy już w każ de go bez ro bot -
ne go. Po le ga ona na tym, że
po sze ściu mie sią cach oso by
wciąż po zo sta ją ce na za sił ku dla
bez ro bot nych, któ re otrzy ma ją
pro po zy cję pra cy i jej od mó wią
ze wzglę du na zbyt ni skie w ich
oce nie wy na gro dze nie, 

‹ ‹ ‹

Krótsze zasiłki dla bezrobotnych
i kolejne obostrzenia

FOT. FREEIMAGES. COM / WAGNER MAGNI
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nie od po wied ni pro fil, itd.,
po nio są kon se kwen cję z te go
ty tu łu, po nie waż za si łek zo -
sta nie im ob cię ty na wet do 50
pro cent. Ta zmia na wcho dzi
w ży cie już szyb ciej, po nie waż
od 1 lip ca 2015 ro ku. Rząd li -
czy na to, że dzię ki te mu wię -
cej osób po dej mie pra cę, za -

miast wciąż po zo sta wać
na za sił ku.

Zmia ny są bar dzo nie ko rzyst -
ne, po nie waż nie dość, że czas
trwa nia za sił ku jest skra ca ny, to
jesz cze zmu sza do po dej mo wa -
nia pra cy, któ ra nie do koń ca od -
po wia da po trze bom da nych
osób. Nie ste ty spra wa jest prze -
są dzo na i od 1 lip ca 2015 ro ku

oso by prze by wa ją ce lub za mie -
rza ją ce być na za sił ku dla bez ro -
bot nych mo że cze kać bar dzo
przy kra nie spo dzian ka, a od 1
stycz nia 2016 ro ku wszyst kich
z nas cze ka już prze łom. 

ŹRÓ DŁO:

HTTP://WWW.RIJK SO VER HE ID.NL/ON -

DER WER PEN/WE RKLO OSHE ID -EN -

-WW/KA BI NET SPLAN NEN -AAN PAS -

SING -WW

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁO SOW SKA  

WWW.ROZ LICZ SIE.PL

FOT. FREEIMAGES. COM / JORGE VICENTE

Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy

w tym zakresie zapraszamy
do wysyłania 

e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl. 

Odpowiedzi udzielimy
na łamach gazety.



1 na 10 męż czyzn przy zna je
się do za mó wień on li ne ro -
bio nych pod wpły wem al ko -
ho lu lub nar ko ty ków

Am ster dam, 28 paź dzier -
nik 2014: Ho len der ska fir ma ku -
po no wa Fli pit. com wy ko na ła
ba da nia, któ re mia ły na ce lu wy -
ka za nie któ ra z płci – mę ska czy
żeń ska, bar dziej ża łu je do ko na -
nych w in ter ne cie za ku pów
i w ja kich oko licz no ściach za ku -
py te zo sta ły do ko na ne. Za py ta -
no po nad 1,050 Ho len drów, któ -

rzy na bie żą co ku pu ją coś on li -
ne, ja kie są ich za ku po we na wy -
ki i oto ja kie są wy ni ki te go ba -
da nia: 

Męż czyź ni czę ściej ku pu ją
pro duk ty on li ne i ża łu ją tej de cy -
zji niż ko bie ty, po nie waż ich de -
cy zje są mniej prze my śla ne. Co
wię cej, męż czyź ni rów nież są
pię cio krot nie bar dziej po dat ni
na do ko ny wa nie za ku pów on li -
ne pod wpły wem al ko ho lu oraz
nar ko ty ków niż ko bie ty. 

Pra wie 10 pro cent męż -
czyzn ku pu ją cych on li ne przy -
zna je się do za ma wia nia pro -

duk tów pod wpły wem środ -
ków odu rza ją cych lub al ko ho -
lu. W po rów na niu do ko biet,
któ re ro bią to tyl ko w 2,5 pro -
cent to wi docz na prze wa ga.
Al ko hol jest tu taj głów ną przy -
czy ną, a tuż za nim twar de
nar ko ty ki. War to tu taj za uwa -
żyć, że mło dzi lu dzie są szcze -
gól nie po dat ni na za ku pów
on li ne pod wpły wem al ko ho lu
(10 pro cent), a od se tek ten
ma le je wraz ze wzro stem wie -
ku, osta tecz nie spa da jąc tyl -
ko je den pro cent po wy żej 65
ro ku ży cia.

Pod wpły wem

We dług prze pro wa dzo ne go
ba da nia, męż czyź ni wy da ja pię -
cio krot nie wię cej pie nię dzy niż
ko bie ty gdy do ko nu ją za ku pów
on li ne pod wpły wem al ko ho lu.
W przy pad ku mięk kich nar ko ty -
ków, je dy nie 3 ra zy. 

Jel le van der Bij z Fli pit. com:
„Dzię ki pro stej ob słu dze ko szy ka
za mó wie nia ła twiej jest do ko -
nać bez myśl ny za kup on li ne.
Zwięk sza to ry zy ko przy pad ko -
wych za ku pów bez ich prze my -
śle nia, zwłasz cza gdy ktoś jest

pod wpły wem al ko ho lu lub nar -
ko ty ków”. 

Emocje i zniżki główną
przyczyną bezmyślnych
zakupów

Pod czas gdy męż czyź ni są
bar dziej po dat ni na za ku py
pod wpły wem al ko ho lu i nar ko -
ty ków, zde cy do wa na więk szość
ko biet ża łu je za ku pów on li ne,
któ re do ko na ła pod wpły wem
emo cji lub du żej zniż ki zna le zio -
nej w in ter ne cie. 1 na 5 ko biet
przy naj mniej raz do ko na ła za ku -
pów on li ne dla po pra wie nia so -
bie na tro ju – wy ka zu je ba da nie. 

Jel le van der Bij: „Więk szość
skle pów in ter ne to wych umoż li -
wia swo im klien tom zwrot nie -
chcia ne go pro duk tu. Jest to jed -
nak sto sun ko wo nie wiel ka prze -

szko da do po ko na nia w wy nik
za ku pów do ko na nych pod wpły -
wem im pul su.” 

Wię cej za mniej

Oprócz za ku pów on li ne
pod wpły wem al koh lu i nar ko ty -
ków, ba da nia po ka zu ją, że po ło wa
Ho len drów za ma wia wię cej niż po -
trze bu je. Jest to naj bar dziej po pu -
lar ne wśród mło dych lu dzi. 64 pro -
cent mło dych lu dzi ce lo wo za ma -
wia wię cej pro duk tów, aby otrzy -
mać więk szą zniż kę pod czas za -
ku pów. Więk szość Ho le drów do -
ko nu je za ku pów on li ne z przy ja -
ciół mi, aby móc za osz czę dzić pie -
nią dze. Zbie ra ją oni za mó wie nia
i do ko nu ją ma so we go za ku pu. 

ŹRÓ DŁO: KO MU NI KAT PRA SO WY 

FLI PIT. COM

WTOREK, 10 marca 2015Nasza Holandia4

Reklama

Ba da nie: „Męż czyź ni ża łu ją za ku pów w in ter ne cie czę ściej niż ko bie ty”

FOT. FREEIMAGES.COM / EWUCHA

O Fli pit. com 

Fli pit. com ko lek co nu je ko dy, ku po ny I zniż ki z naj więk szych
skle pów, aby po móc swo im klien tom oszczę dzać czas i pie nią dze.
Z ich ko da mi, czy tel ni cy mo gą wy ko rzy stać bo ny i pro mo cje na za -
ku py on li ne. Każ de go dnia, po nad 20,000 osób od wie dza Fli pit.
com Pol ska.



l Pra ca przy drzew kach.
Eu ro temp po szu ku je mlo dych
pra cow ni kow (wie k18,19,20)
do pra cy przy drzew kach. Pra -
ca od za raz. Wy ma ga nia:
– chec za miesz ka nia na dom -
kach slu zbo wych, – zna jo mosc
je zy ka an giel skie go lub ho len -
der skie go po ziom pod sta wo -
wy, – pra wo jaz dy kat B mi le
wi dzia ne. Oso by za in te re so wa -
ne pro si my o kon takt: ksyt -
n i e w  s k a @ e u  r o  t e m p . n l
lub 0653959126.

l Pra ca – szu kam. Wi -
tam miesz kam w Rot ter da -
mie i szu kam pra cy w Ble -
swijk. Mam do swiad cze nie
przy sci na niu pa pry ki, sor to -
wa niu i pa ko wa niu ce bu lek
kwia to wych, zry wa niu ger be -
row, zbie ra nie za mo wien,
przy go to wy wa niu kwia tow
do wy syl ki, bu kie ty na ta -
smie, stro iki, pa ko wa nie
orzesz kow. Po sia dam wla sny
trans port oraz za kwa te ro wa -
nie. Je zyk ho len der ski ko mu -
ni ka tyw ny. Pro sze o kon takt

ma ilo wy lub te le fo nicz my
+31649773465.

l PRA COW NIK BIU RO -
WY W TIL BUR GU. Kan ce la -
ria Po dat ko wa An na Kło sow -
ska po szu ku je: PRA COW NI -
KA BIU RO WE GO W TIL BUR -
GU. Od kan dy da tów ocze ku -
je my: bie głej zna jo mo ści jed -
ne go z ję zy ków ob cych: ho -
len der skie go lub an giel skie -
go, wy kształ ce nie wyż sze mi -
le wi dzia ne eko no micz ne,
wy so kiej kul tu ry oso bi stej,
su mien no ści i do kład no ści,
do brej or ga ni za cji cza su
i pra cy, umie jęt no ści pra cy
w ze spo le i pod pre sją cza su,
dys po zy cyj no ści, pra wo jaz dy
ka te go rii B. W za mian ofe ru -
je my: pra cę w dy na micz nie
roz wi ja ją cej się fir mie
o ugrun to wa nej po zy cji
na ryn ku już od 1999 r. i za -
trud nia ją cej kil ka dzie siąt
osób, pra cę w mło dym i dy -
na micz nym ze spo le, mo ty -
wa cyj ny sys tem wy na gro -
dzeń (sta ła pen sja + pre mia),
miesz ka nie służ bo we w Til -

bur gu, sa mo chód służ bo wy,
lap top, te le fon ko mór ko wy,
sta ła umo wa o pra cę bez po -
śred nio z pra co daw cą. CV
– pro szę prze słać na ma ila:
cv@klo sow ska.com.

l Me cha nik sa mo cho dow
cię ża ro wych. PRA CA sta la
w Wiel kiej Bry ta nii; Ko niecz ne
Udo ku men to wa ne do swiad -
cze nie w Au to ry zo wa nym Ser -
wi sie (Sca nia, Daf, Ive co, MB,
Re nault, MAN itd); Do bre po je -
cie o dia gno sty ce kom pu te ro -
wej; AN GIEL SKI POD STA WO -
WY; W wy pad ku spel nia nia po -
wyz szych wa runk�w pro si my
o CV na: ta lent@ho ri zon sre cru -
it ment.co.uk, HO RI ZONS RE -
CRU IT MENT IN TER NA TIO NAL,
Tyl ko Mo to ry za cja – Tyl ko ASO.
tel. 00447761637664.

l Avon -Zo stań Kon sul -
tant ką w Ho lan dii. Ser decz -
nie za pra szam do współ pra cy
w bran ży ko sme tycz nej na te -
re nie Ho lan dii. Avon jest bar -
dzo zna ną i ce nio ną przez Po -

lki fir mą. Pra cu je my na pol -
skich ka ta lo gach, wszyst kie
pro duk ty są w pol skich ce -
nach. Avon ofe ru je: -Upu sty
od 15% do 40%, --Wpi so -
we 0 zł!!, -Na gro dy i upu sty
w ofer tach pro mo cyj nych, -

Do stęp do pro duk tów przed -
pre mie ro wych, -Przy wi le je,
kon kur sy, su per na gro dy, -
Pre zen ty i atrak cyj ne ofer ty
w ra mach spe cjal ne go pro -
gra mu dla no wej kon sul tant -
ki. Po za tym ode mnie: -pa -

kiet star to wy (w tym ka ta lo gi
i prób ki), -pew ny ku rier z ko -
sme ty ka mi Pol ska –Ho lan -
dia, -opie ka i po moc. An ge li -
ka tel: 0617 800 383, ema -
il:avon ho lan dia@vp.pl.
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Je de na ście stu denc kich dru -
żyn z sze ściu uczel ni z ca łe go
kra ju bę dzie re pre zen to wa ło
Pol skę w za wo dach Shell
Eco -ma ra thon Eu ro pe 2015.
Ener go osz częd ne po jaz dy
skon stru owa ne przez uczest -
ni ków zmie rzą się na to rze
w Rot ter da mie 21-24 ma ja. 

Shell Eco -ma ra thon Eu ro pe to
je den z naj bar dziej wy ma ga ją -
cych in ży nier skich kon kur sów
stu denc kich na świe cie. Za da -
niem ze spo łów bio rą cych udział
w ry wa li za cji jest skon stru owa -
nie po jaz du, któ ry po ko na jak

naj dłuż szy dy stans na ekwi wa -
len cie jed ne go li tra pa li wa lub 1
kWh. Pod czas za wo dów mło dzi
kon struk to rzy bę dą mo gli prze -
te sto wać sa mo dziel nie za pro -
jek to wa ne i zbu do wa ne po jaz dy.

Do te go rocz ne go kon kur su
w Rot ter da mie za kwa li fi ko wa ło
się 230 ze spo łów stu denc kich
z 30 kra jów. Pol skę w Shell Eco -
-ma ra thon Eu ro pe 2015 bę dzie
re pre zen to wa ło je de na ście dru -
żyn z sze ściu uczel ni z ca łe go
kra ju: ELVIC TE AM z Po li tech ni ki
Lu bel skiej; Iron War riors z Po li -
tech ni ki Łódz kiej; WAT ECO TE -
AM z Woj sko wej Aka de mii Tech -
nicz nej. Po dwa ze spo ły wy śle

na za wo dy Po li tech ni ka Ślą ska
(Smart Po wer oraz Smart Po wer
Urban) i Po li tech ni ka Gdań ska
(Hy dro gen CarPG oraz KNKP Ra -
cing). W kon kur sie wy star tu ją
też czte ry dru ży ny z Po li tech ni ki
War szaw skiej: Gre en Ar row;
Simr Te am; SKAP; SKAP 2.

Uczest ni cy ry wa li zu ją obec nie
w dwóch róż nych ka te go riach: fu -
tu ry stycz nej „Pro to ty pe” oraz bar -
dziej kon wen cjo nal nej „Urban -
Con cept”, któ ra dzie li się do dat ko -
wo na sie dem pod ka te go rii w za -
leż no ści od ro dza ju wy ko rzy sty wa -
ne go w po jaz dach za si la nia.

„Każ de go ro ku w kon kur sie
Shell Eco -ma ra thon bie rze udział

co raz wię cej ze spo łów z Pol ski,
w tym ro ku ma my ich aż 11.
Ozna cza to, że for mu ła kon kur su
jest atrak cyj na dla mło dych in ży -
nie rów i że sta ła się ona bodź cem
do do sko na le nia nie tyl ko tech no -
lo gii, ale rów nież umie jęt no ści
uczest ni ków, któ re w przy szło ści
z pew no ścią wy ko rzy sta ją w pra -
cy za wo do wej” – pod kre śla rzecz -
nik pra so wy Shell Pol ska Aga ta
Hinc. „Pol skie eki py ra dzą so bie
świet nie w kon kur sie Shell Eco -
-ma ra thon. W po przed nich la tach
nie jed no krot nie sta wa li śmy
na po dium, a co ro ku pla su je my
się w czo łów ce oby dwu ka te go rii”
– do da je. W za wo dach Shell Eco -
-ma ra thon Eu ro pe 2014 dru gie
miej sce w ka te go rii „Urban Con -
cept” za ję li stu den ci z Po li tech ni -
ki War szaw skiej.

Jak in for mu ją or ga ni za to rzy
za wo dów w prze sła nym PAP ko -
mu ni ka cie, przy go to wu jąc się
do ma jo we go kon kur su, stu den -
ci pra cu ją nad in no wa cyj ny mi
roz wią za nia mi i tech no lo gia mi,
aby wy ci snąć ze swo ich po jaz -
dów każ dy do dat ko wy ki lo metr.
Tech no lo gia dru ku 3D, te sty
w tu ne lach ae ro dy na micz nych
oraz elek tro nicz na re gu la cja
prze pust ni cy to za le d wie kil ka
przy kła dów naj no wo cze śniej -
szych roz wią zań za sto so wa nych
przez stu den tów. W tym ro ku ze -
spo ły mo gą wziąć udział w wy -
ści gu z no wym ro dza jem na pę -
du – CNG (Sprę żo ny Gaz Ziem -

ny). CNG jest ni sko emi syj nym
pa li wem wy ko rzy sty wa nym
w trans por cie, któ re mo że być
sto so wa ne, ja ko al ter na ty wa dla
ben zy ny i ole ju na pę do we go.

„W cią gu ostat nich trzy dzie stu
lat kon kurs bar dzo się roz wi nął”
– in for mu je Shell Pol ska. Zdję -
cia z pierw szej edy cji za wo dów
zor ga ni zo wa nych w 1985 ro ku,
przed sta wia ją oko ło 20 drew nia -
nych po jaz dów, w więk szo ści na -
pę dza nych sil ni ka mi ko sia rek,
usta wio nych w ko lej ce do star tu.
Trzy de ka dy póź niej eu ro pej ska
edy cja gro ma dzi rocz nie po -
nad 3 tys. uczest ni ków, któ rych
wspie ra po nad 40 tys. ki bi ców.

W pierw szej edy cji eu ro pej -
skiej w 1985 ro ku, szwaj car ski
ze spół Hen ry zdo był pierw szą
na gro dę za pro to typ po jaz du,

któ ry na 1 li trze pa li wa po ko nał
dy stans 680 km. W 2014 ro ku
ze spół Mi cro jo ule La Jo li ve rie
z Fran cji usta no wił w tej sa mej
ka te go rii no wy re kord po ko nu -
jąc 3 tys. 314,9 km na 1 li trze
pa li wa. To pra wie pię cio krot nie
wię cej niż 30 lat te mu.

Shell Eco -ma ra thon jest glo -
bal ną ini cja ty wą, któ ra od by wa
się rów nież co ro ku w Sta nach
Zjed no czo nych i Azji. W tym ro ku
w Ame ry ce kon kurs zo sta nie ro -
ze gra ny mię dzy 9 a 12 kwiet nia
w De tro it, w sta nie Mi chi gan, zaś
azja tyc ka edy cja od bę dzie się
w dniach 26 lu te go – 1 mar ca
w Ma ni li na Fi li pi nach.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Jedenaście studenckich drużyn z Polski
w Shell Eco-marathon Europe 2015

FOT. FRE EIMA GES. COM / MA TUS LA CO

FOT. FRE EIMA GES. COM / MA RIA KA LO UDI



l Na uka: U NAS ZA WSZE
ZDASZ! KURS NA WÓ ZEK JE DY -
NE 100eu ro! Rot ter dam PRO -
MO CJA NA PA KIE TY KUR SÓW!
FIR MA OBA Z SIE DZI BA W ROT -
TER DA MIE OFE RU JE SPE CJAL -
NA PRO MO CJE! PRZY ZA KU PIE
KUR SU VCA, ZA KURS NA WO -
ZEK ZA PLA CA PA STWO JE DY -
NIE 100eu ro! kurs na woz ki:
pią tek, kurs VCA: so bo ta/nie -
dzie la, kon takt te le fo nicz nie
badz przez nasz fan pa ge:
https://www. fa ce bo ok.
com/OBA Ople iding, na sza stro -
na in ter ne to wa: http://vca pol -
ski.nl/. Fir ma: OBA, Ople idin -
gen, Be mid de ling en Ad vies bv;

KvK: 56368364. Ad res biu ra:
Ke ile we g10B, 3029BS Rot ter -
dam. Lo ka li za cja kur su: Van
Hel mont stra at 6-8a, 3029AB
Rot ter dam

l Usłu gi – in ne: Usłu gi kra -
wiec kie ROT TER DAM. Sze ro ki
za kres usług kra wiec kich.
Prze ra bia nie odzie ży - skra ca -
nie spodni, su kie nek, spodnic,
blu zek, wszy wa nie zam ków,
pod szy wa nie za slon, fi ran i ob -
ru sów. Za pra -
szam 0644034097.

l Trans port – ofe ru ję: Prze -
wóz osób POL SKA -HO LAN DIA -

-POL SKA au ta oso bo we BEZ
prze sia dek. tel.
+48 533 993 059, tel.
+31 687 433 074. Ob słu gu je -
my nie wiel ką część z ob sza ru
wo je wództw: wiel ko pol skie go,
ku jaw sko -po mor skie go, lu bu -
skie go, za chod nio po mor skie go,
po mor skie go. Je śli szu kasz
szyb kie go i jed no cze śnie bez -
piecz ne go prze jaz du to do brze
tra fi łeś, BU STER to gwa ran cja
re al nie krót szej po dró ży za wsze
w do brej ce nie!

l Im pre zy/wy da rze nia:
WIEL KA NOC W LON DY NIE LUB
W PA RY ŻU. Biu ro Po dró ży „Mo -

le na ar To urs” za pra sza na trzy -
dnio wą wy ciecz kę z pol skim
prze wod ni kiem do Pa ry ża lub
Lon dy nu w ter mi nie 04-05-06
kwiet nia 2015! Zwiedź naj pięk -
niej sze sto li ce Eu ro py ra zem
z na mi! Zo bacz wię cej: www.wy -
ciecz ki.nl.

l Trans port – ofe ru ję: Fir -
ma Ju pi ter Trans port ofe ru je
Pań stwu prze pro wadz ki, prze -
wóz rze czy z Pol ski do Ho lan dii,
z Ho lan dii do Pol ski jak i na te -
re nie ca łej Eu ro py! Ob szar na -
szej dzia łal no ści obej mu je ta kie
mia sta jak Am ster dam,
Utrecht, Til burg, Ein dho ven, Bre -

da, Rot ter dam, Ha ga, Ha ar lem,
Gro nin gen, Em men, Ijs sel, Apel -
do orn oraz in ne miej sco wo ści,
mia stecz ka i wsie po ło żo ne
na te re nie Ho lan dii. Od bie ra my
ła du nek z każ dej miej sco wo ści
w Pol sce i za gra ni cą. www.ju pi -
ter -trans port.pl, www.trans port -
-chlod ni czy.com.pl, Tel.
+48 696-126-142. Tel.,
+48 506-525-960.

l Usłu gi – kom pu te ry:
Drob ne na pra wy Lap to pów!!! -
Drob ne na pra wy -Usu wa nie wi -
ru sów -Na pra wa sys te mu (mo -
ge wgrać wi n7+ste row ni ki). Ce -
na 10 eu ro, Rot ter dam,
Tel. 619689066 pro szę o sms,
nie za wsze mo gę ode brać.

l Trans port – ofe ru ję: Vip
To ur kuj -pom, wlkp, lub, war -
-maz. Je że li szu kasz spraw dzo -
ne go środ ka trans por tu z Pol ski
do Ho lan dii lub z Ho lan dii
do Pol ski za dzwoń do nas, po -
daj nam swo je da ne a my zaj -
mie my się resz tą, tj. usta li my
prze bieg tra sy, po da my go dzi nę
wy jaz du, po in for mu je my Pań -
stwa o wszyst kich szcze gó łach
po dró ży oraz o przy bli żo nym
cza sie po dró ży. Za pew nia my
po dróż bez prze sia dek, nie to le -
ru je my spo ży wa nia al ko ho lu
pod czas po dró ży. Po sta ra my się
za pew nić Pań stwu po dróż w jak
naj krót szym cza sie oraz w mi łej
at mos fe rze. No wa pro mo cja dla
klien tów 5-ty prze jazd za 50%
ce ny lub 10-ty za dar mo. Sa mi
Pań stwo de cy du ją o ro dza ju
zniż nik i to wszyst ko bez ście -
my. No wa usłu ga: prze wóz pa -
czek i ko ren spon den cji, za wsze
na czas i miej sce. Waż na in for -
ma cja dla po dró żu ją cych ob słu -
gu je my tyl ko Ho lan dię. Ob słu -
gu je my w Pol sce: ku jaw sko -po -
mor skie, wiel ko pol skie, lu bu -
skie, War miń sko -ma zur skie
(No we Mia sto Lu baw skie, Lu ba -
wa, Ostró da, Iła wa, Olsz tyn oraz
oko li ce). Wy jaz dy z Pol ski: nie -
dzie la, wto rek, czwar tek. Wy jaz -
dy z Ho lan dii: nie dzie la, po nie -
dzia łek, śro da, pią tek. Re zer wa -
cję przez sms: * Imię i Na zwi -
sko, * Ad res wraz z ko dem
pocz to wym, * Da ta wyj za du, *
Tel kon tak to wy. Wię cej in for ma -
cji znaj dą Pań stwo na na szej
stro nie in ter ne to wej: www.pol -
ska -ho lan dia.com.pl, tel
+48 796-762-822, +48 661-
362-236, e -ma il vip -to ur@o2.pl,
Vip -To ur, NIP 956-214-41-57.

l Zdro wie i uro da: FRY -
ZJER STY LI STA. Two je wło sy go
po trze bu ją, dla te go za dzwoń
i umów się na wi zy tę w Two im
do mu. Pro fe sjo nal ny fry zjer za -
dba o Two je do bre sa mo po czu -
cie i kom fort. 0 685 618 000.

l Na uka: Kur sy na uki j. ho -
len der skie go Mo len Ta al tra -
ining. Or ga ni zu je my kur sy na uki
j. ho len der skie go, dla po czat ku -
ja cych i za awan so wa nych. Wy -
mo wa cwi czo na z ho len der skim

na uczy cie lem, gra ma ty ka i pi -
sow nia tlu ma czo na w j. pol -
skim. Ma le gru py, plat ne raz
w mie sia cu, fak tu ry za na uke
kto re mo zna od li czyc od po dat -
ku. Cer ty fi kat – wy sta wia ny
przez Do cen tow, kto rzy ma ja
upraw nie nia aby ta ki do ku ment
wy sta wic. Lo ka li za ja: He er hu go -
wa ard. Pro wa dzi my za pi sy
na no we kur sy: lu ty 2015.
Chcesz wie dziec wie cej – skon -
tak tuj sie z na -
mi. 0627486867.

l Usłu gi – re mon ty: Pol ski
ar chi tekt ze spe cjal no ścią pro -
jek to wa nia wnętrz oraz bie głą
zna jo mo ścią j. an giel skie go, po -
szu ku je zle ceń na pro jek ty
wnętrz lub ja ko ko or dy na tor pol -
skich ekip re mon to wo -bu dow la -
nych. Za pra szam na mo ja stro -
nę www.be fo re after.eu.

l Zdro wie i uro da; Po trze -
bu jesz zmia ny? No wo cze snej
fry zu ry czy mod ne go ko lo ru?
Przyjdz do na sze go stu dia,
a na pew no nie po ża łu jesz, speł -
ni my wszyst kie two je wy ma ga -
nia. Usłu gi wy ko ny wa ne na wy -
so kim po zio mie. Fry zjer stwo
jest na szą pa sją, do każ dej sty li -
za cji pod cho dzi my z mak sy mal -
nym za an ga żo wa niem.
PRZYJDZ I SPRAWDZ! SPA CE
HA IR STU DIO pręż nie sie roz wi -
ja, te raz moż na rów nież u nas
sko rzy stać z dzia łu ko sme tycz -
ne go! MA NI CU RE HY BRY DO -
WY 25 eu ro! Ser decz nie za pra -
sza my! Schie weg 82-E tel. 626
– 135 -802.

l Trans port – ofe ru ję: Prze -
wo zy Mię dzy na ro do we Pol ska -
-Ho lan dia -Pol ska. ZIE LO NA GÓ -
RA, WRO CŁAW, OPO LE, CZĘ -
STO CHO WA, KA TO WI CE. WI -
FI, DVD, KLI MA TY ZA CJA, DU ŻA
PRZE STRZEŃ BA GA ŻO WA. Wo -
je wódz twa: lu bu skie, dol no ślą -
skie, opol skie, ślą skie,(wszyst -
kie mia sta w tych wo je wódz -
twach). KON TAKT PL
+48 666 977 871, PL
+48 666 977 834.

l Me ble – ku pię/sprze -
dam: Je śli po trze bu jesz me bli
do sa lo nu, sy pial ni, ja dal ni,
do przed po ko ju, a mo że dla
dziec ka to tra fi łeś pod do bry ad -
res. Na sza fir ma ofe ru je sze ro ki
wy bór me bli od Pol skich pro du -
cen tów, któ re w cią gu dwóch ty -
go dni do star czy my pro sto
do Cie bie do do mu, bez po no -
sze nia do dat ko wych kosz tów.
Chciał byś coś zmie nić w ofe ro -
wa nych przez nas ze sta wach,
nie ma pro ble mu. Na za ku pio -
ne me ble udzie la my 2-let niej
gwa ran cji. Wy sta wia my rów nież
fak tu ry vat. Masz ja kieś py ta -
nia? Mo żesz do nas za dzwo nić,
lub na pi sać. Meu be lvo orie de re -
en Ma rek To ma sik, in fo@meu -
b e  l v o  o r i e  d e  r e  e n . n l ,
+31 683162004. Ob słu gu je my
ca łą Ho lan dię, Bel gię, Lu xem -
burg oraz część Nie miec.
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l Im pre zy/Wy da rze nia:
WIO SEN NY WEEK END W PA -
RY ŻU! Biu ro Po dró ży „Mo le na -
ar To urs” za pra sza na dwu -
dnio wą wy ciecz kę z pol skim
prze wod ni kiem do Pa ry ża
w ter mi nie 21-22 mar -
ca 2015! Wio sen ny week end
w naj bar dziej ro man tycz nej
sto li cy Eu ro py, to wy jąt ko wy
pre zent dla oso by bli skiej. Zo -
bacz wię cej: www.wy ciecz ki.nl.

l Usłu gi – re mon ty: Bu -
dow lan ka jest ma łą fir mą bu -
dow la na o sze ro kim za kre sie
dzia ła nia. Mo że my po móc we
wszyst kim – od ma łych, pro -
stych za dań do peł nej re no wa -
cji miesz kań i do mów. Po re -
mon cie mo że my pod jąć
wszyst kie pra ce od po cząt ku
do koń ca. Obej mu je to ta kie
ele men ty jak: ta pe to wa nie,
ma lo wa nie (wszyst kie po -
wierzch nie), w tym wy mia -
na pły tek, da chó wek i in nych
ma te ria łów w kuch ni i ła zien -
ce. Ma my do świad czo nych rze -
mieśl ni ków, któ rzy wy ko nu ją
wszyst kie za da nia z du żą do -
kład no ścią. Gwa ran tu je my wy -
so kiej ja ko ści usłu gi w bar dzo
kon ku ren cyj nych ce nach.
Od po cząt ku po sta wi li śmy
na ja kość i wraz z wy kwa li fi ko -
wa ny mi pra cow ni ka mi na sza
fir ma wzro sła do obec nych roz -
mia rów. Na sza dzia łal ność wy -
ma ga rów nież sze ro kiej wie -
dzy. Wszy scy, któ rzy pra cu ją
w przed się bior stwie ukoń czy li
szko ły bu dow la ne i ma ja wie lo -
let nie do świad cze nie w bran ży.
Ozna cza to, że mo że my po móc
wszyst kim, od ma lo wa nia lub
ta pe to wa nia do sto lar ki i hy -
drau li ki. Do sta jesz kom plet ne
roz wią za nie do sto so wa ne
do two ich po trzeb. Wy ślij e -ma -
il: pa lacz.do mi nik@gma il.com.
Do mi nik Tel. No.:
+31 617 828 556 Lo ka li za cja:
Echt Lim burg.

l Trans port – ofe ru ję: BU -
SY DO POL SKI=>HO LAN DII
STA ŁA CE NA ZA PRZE JAZD 60
eu ro. Fir ma LUK -ART TRANS
ofe ru je li cen cjo no wa ny prze -
wóz osób z pol ski do Nie miec

i Ho lan dii. Na sza fir ma po sia -
da wszyst kie nie zbęd ne
upraw nie nia i za trud nia tyl ko
kie row ców z wie lo let nim do -
świad cze niem na tra sach mię -
dzy na ro do wych, na szą flo tą są
no we bu sy mar ki Opel Vi va ro.
CE NA ZA PRZE JAZD TO TYL -
KO 60€!! NIE PO BIE RA MY DO -
DAT KO WYCH OPŁAT!!!!!(dzie ci
do lat 12 zniż ka 50%). USŁU GĘ
Z ''AD RE SU POD AD RES'' WY -
KO NU JE MY RZE TEL NIE, NIE
ZO STA WIA MY. NA SZYCH
KLIEN TÓW NA STA CJACH
BĄDŹ IN NYCH TZW. PUNK -
TACH ZBOR NYCH (za usłu gę
z ''ad re su pod ad res'' rów nież
nie po bie ra my do dat ko wej
opła ty). Za pra sza my do współ -
pra cy agen cje i biu ra po śred -
nic twa pra cy!!!! Za dzwoń
i prze ko naj się sam!!!!!! Za pra -
sza my!!!! WO JE WÓDZ TWO
ŚLĄ SKIE: Ka to wi ce, Gli wi ce,
Ryb nik, Cho rzów, My sło wi ce,
So sno wiec, Ru da Ślą ska, Pie -
ka ry Ślą skie, Sie mia no wi ce
Ślą skie, Dą bro wa Gór ni cza,
Czer wion ka – Lesz czy ny, Orze -
sze, Py sko wi ce, Świę to chło wi -
ce, Ja worz no, Ty chy, Wo dzi sław
Ślą ski, Ra ci bórz, Knu rów, Ry -
duł to wy, Za brze, By tom, Bę -
dzin, Mi ko łów, Ła zi ska Gór ne,
Pszów, Ja strzę bie Zdrój, Żo ry,
Kuź nia Ra ci bor ska, To szek,
Wie lo wieś, So śni co wi ce, Tar -
now skie Gó ry, Mia stecz ko Ślą -
skie, Lu bli niec, Czę sto cho wa;
WO JE WÓDZ TWO OPOL SKIE:
Opo le, Ozi mek, Brzeg, Le win
Brze ski, Nie mo dlin, Strzel ce
Opol skie, Krap ko wi ce, Kę dzie -
rzyn Koź le, Ujazd, Zdzie szo wi -
ce, Klucz bork, Prud nik, Głub -
czy ce; WO JE WÓDZ TWO DOL -
NO ŚLĄ SKIE: Oła wa, Wro cław,
Ką ty Wro cław skie, Śro da Ślą -
ska, Le gni ca, Zgo rze lec;
+48 608 196 172,
+48 608 410 656.
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Pol ski sys tem eme ry tal ny
z bie giem lat wy da je się co -
raz bar dziej nie wy dol ny. Je -
dy ny ra tu nek dla nie go to
– jak się wy da je  – eme ry tu ra
oby wa tel ska.

Po my słem prze ło mo wym,
któ ry do pol skiej dys ku sji pu -
blicz nej zo stał wpro wa dzo ny
przez Cen trum im. Ada ma Smi -
tha oraz obec nie prze bi ja się
w co raz więk szym stop niu w dys -
ku sji pu blicz nej  jest wpro wa dze -
nie sys te mu eme ry tal ne go opar -
te go na wzo rze ka na dyj skim,
któ re go syn te zą by ła by tzw.
eme ry tu ra oby wa tel ska – świad -
cze nie roz wią zu ją ce sze reg pro -
ble mów nur tu ją cych pol ski sys -
tem eme ry tal ny. Opie ra się ona
na rów nym i mi ni mal nym świad -
cze niu dla wszyst kich osób, któ -
re osią gną okre ślo ny wiek.

W Pol sce ta kim wie kiem mo -
gło by być ukoń cze nie 67 lat i ko -
niecz ność by cia miesz kań cem
kra ju. Te go ty pu świad cze nie za -
stą pi ło by za sił ki dla osób nie pła -
cą cych skła dek oraz mo gło by
być prze zna czo ne dla osób ma -
ją cych prze rwy w pra cy (np. ko -
bie ty wy cho wu ją ce dzie ci).
Kontr ar gu men tem do ar gu men -
tu, iż oso by nie pła cą ce skła dek
otrzy my wa ły by eme ry tu rę, jest
fakt, iż te oso by rów nież przy czy -

nia ją się do wzro stu go spo dar -
cze go, świad czą róż ne go ro dza ju
pra ce, pła cą po dat ki po śred nie,
wy cho wu ją dzie ci, peł nią waż ne
ro le spo łecz ne. Po nad to kształt
ryn ku pra cy w Pol sce w XX wie -
ku jest in ny, niż ten obec ny kil ka -
dzie siąt lat wcze śniej. 

Obec nie du żo osób pra cu je
w opar ciu o umo wy cy wil no -
-praw ne, u wie lu pra cow ni ków
wy stę pu ją du że prze rwy w okre -
sie za trud nie nia, przy by wa
przed się bior ców, a mniej osób
pra cu ją cych na kla sycz nych
umo wach o pra cę. Sys tem opar -
ty o rów nej wy so ko ści świad cze -
nia był by zde cy do wa nie bar dziej
spra wie dli wy, mniej kosz tow ny,
bar dziej ko rzyst ny dla bu dże tu
pań stwa w dłuż szej per spek ty -
wie, tak że bez piecz niej szy dla
przy szłych eme ry tów, gdyż zni -
we lo wał by do ze ra ry zy ko, któ re
obec nie po no szą oni, bę dąc
człon ka mi OFE.

Roz wią za nie ka na dyj skie

W Ka na dzie, bę dą cej pre kur -
so rem w roz wo ju te go ty pu
świad cze nia, fi lo zo fią dzia ła nia
pań stwa nie jest za pew nie nie
moż li wie mak sy mal nie wy so kiej
eme ry tu ry, lecz pew ne go mi ni -
mum so cjal ne go na sta rość.

Eme ry tu ra jest wa lo ry zo wa -
na o wskaź nik in fla cji i wy no -
si 550 do la rów ka na dyj skich, co
sta no wi oko ło 40% mi ni mal ne -
go, ale już tyl ko 15% śred nie go
wy na gro dze nia. Sys te mem po -
dob nym do roz wią za nia ka na -
dyj skie go jest ten funk cjo nu ją cy
w Ka sie Rol ni cze go Ubez pie cze -
nia Spo łecz ne go (KRUS). Obec -
nie przy staw ce 84 zł mie sięcz -
nie (IV kw. 2014 r.) ubez pie czo ny
otrzy mu je mi ni mal nie 844 zł. To
bar dzo ma ło, ale tak dzia ła ją
sys te my w Szwe cji, Ir lan dii, czy
Ka na dzie. Moż na by ło by usta lić
skład kę w wy so ko ści np. 120 zł,
a spo dzie wać się eme ry tu ry oko -
ło 1100 zł dla wszyst kich. W ta -
kim sys te mie ubez pie czo ny,
ocze ku jąc wyż szej kwo ty, sam
po wi nien za trosz czyć się o sie -
bie, ubez pie czyć się do dat ko wo,
in we sto wać itp. To roz wią za nie
du żo bar dziej no wo cze sne, efek -
tyw ne i spra wie dli we. Był by to
naj lep szy spo sób na kło nie nia lu -
dzi do do dat ko we go oszczę dza -
nia na sta rość.

Pro ble my or ga ni za cyj ne

Z po ję ciem eme ry tu ry oby wa -
tel skiej wią żą się dwa za sad ni -
cze pro ble my. Są one na stę pu ją -
ce:

Pierw szy do ty czy sfi nan so wa -
nia te go ty pu świad cze nia i jest
to ar gu ment jak naj bar dziej uza -
sad nio ny. Mi mo obec nie tak du -
żych skła dek kie ro wa nych
do Za kła du Ubez pie czeń Spo -
łecz nych, de fi cyt bu dże to wy
z każ dym ro kiem bę dzie wzra -
stał, a zmniej sze nie skład ki
eme ry tal nej do 100 zł by ło by fa -
tal nym po su nię ciem dla bu dże -
tu pań stwa i z pew no ścią zwięk -

szy ło by de fi cyt. Jest to wnio sek
traf ny tyl ko z po zo ru, gdyż wpro -
wa dza jąc eme ry tu rę oby wa tel -
ską, na le ża ło by kom plek so wo
zre for mo wać sys tem po dat ko wy
w Pol sce. Spoj rze nie ogól ne oraz
re for ma tor skie zmia ny po zwo li -
ły by zna leźć wy star cza ją ce środ -
ki na no wy pro jekt eme ry tal ny.
Po nad to, dzię ki ta kim zmia nom
zna czą co spa dło by opo dat ko wa -
nie pra cy, któ re przy czy nia się

do bez ro bo cia, spad ku dziet no -
ści i ha mo wa nia wzro stu go spo -
dar cze go, a wy so kość przy szłej
eme ry tu ry nie by ła by już zwią za -
na z za rob ka mi, tyl ko z ak tu al ną
sy tu acją pań stwa, a bar dziej
szcze gó ło wo – bu dże tu. Wspo -
mnia ne mniej sze opo dat ko wa -
nie pra cy mia ło by wpływ na wyż -
sze za trud nie nie, co wy ge ne ro -
wa ło by więk szy po ziom PKB
i tym sa mym ‹ ‹ ‹

Eme ry tu ra oby wa tel ska le kiem dla Pol ski

FOT. FREEIMAGES. COM / MARCIN ROLICKI



9Polska

‹ ‹ ‹ wyż sze bez pie czeń stwo eme ry -
tal ne. Po nad to zmniej sze nie kli na po -
dat ko we go praw do po dob nie skut ko wa -
ło by wzro stem dziet no ści

Dru gim pro ble mem jest kwe stia
umo wy spo łecz nej. 50- czy 30-lat ko wie,
bę dąc w obec nym sys te mie, w do my śle
po sia da ją pew ne pra wa, któ rych nie na -
le ży ła mać. Dla te go eme ry tu ra oby wa -
tel ska do ty czy ła by tyl ko osób, któ re do -
pie ro wcho dzą na ry nek pra cy; moż -
na za ło żyć, iż mo gła by do ty czyć osób
uro dzo nych po 1990 r. Ro lą rzą du był by

ja sny prze kaz dla mło dych lu dzi, iż wy -
so kość przy szłej eme ry tu ry bę dzie mi ni -
mal na, a ich ro lą mu si być sa mo dziel -
na tro ska o wyż sze przy szłe świad cze -
nia.

Sys te my opar te o wy pła tę mi ni mal -
ne go świad cze nia w okre sie po pro duk -
cyj nym dzia ła ją m.in. w Da nii, No wej Ze -
lan dii, czy Szwe cji. Oczy wi ście w tych
i in nych pań stwach wy stę pu je dru gi fi -
lar, opar ty o do bro wol ne ubez pie cze nia,
na wzór pol skie go sys te mu IKE i IK ZE.
Róż ni ca po le ga na po pu lar no ści do bro -

wol nych ubez pie czeń w Pol sce i za gra -
ni cą. W in nych kra jach od se tek osób
do bro wol nie oszczę dza ją cych jest
znacz nie wyż szy, ani że li w Pol sce. Wy -
bra ne kry te ria po rów naw cze mię dzy po -
ten cjal nym sys te mem, któ ry mógł by
być wpro wa dzo ny w Pol sce z obec nie
wy stę pu ją cym pre zen tu je po niż sza ta -
be la.

Zre for mo wa ny sys tem przy jął by zu -
peł nie od mien ny kształt w po rów na niu
do sys te mu obec ne go. Przede wszyst -
kim zmie ni ła by się ro la pań stwa. Pań -
stwo od po wia da ło by za za pew nie nie
mi ni mum so cjal ne go, a nie dą ży ło by
(ra zem z OFE) do osią gnię cia przez
ubez pie czo ne go jak naj wyż sze go
świad cze nia, co tyl ko szko dzi sys te mo -
wi fi skal ne mu. Zmia ny mia ły by też cha -
rak ter nie wy mier ny -men tal no ścio wy,
gdyż mło dzi lu dzie mu sie li by zmie nić
tok my śle nia i pod jąć kon kret ne kro ki
w po sta ci do bro wol ne go oszczę dza nia.
Być mo że by ło by to moż li we, gdyż jak
po ka zu je przy kład Ka na dy, mniej sze
kosz ty pra cy zwięk sza ją za gre go wa ną
sto pę oszczęd no ści w prze strze ni ca łe -
go spo łe czeń stwa.

Czy ta kie zmia ny są moż li we?

Kie dy ana li zu je my za ło że nia mo de lu
ka na dyj skie go i my śli my o prze nie sie -
niu ich na grunt pol ski, pa da py ta nie,
czy ist nie je szan sa na wpro wa dze nie
tak da le ko po su nię tych zmian? Przy du -
żej wo li po li tycz nej i spo łecz nej ist nie je
moż li wość wpro wa dze nia sze re gu re gu -
la cji, któ re roz wią za ły by nie tyl ko pro -
blem eme ry tal ny, ale tak że in ne pro ble -
my nur tu ją ce pol skie spo łe czeń stwo,

m.in. wzrost za dłu że nia pu blicz ne go.
Nie ste ty, do ko na nie tak ra dy kal nych
kro ków ka że są dzić, iż przed sta wio -
na wi zja przy po mi na uto pię, acz kol wiek
na le ży mieć na dzie ję, iż w przy szło ści
po ja wią się oso by zdol ne prze kra czać
ba rie ry roz wo ju i wpro wa dzić tak po -
trzeb ne zmia ny. Być mo że do te go ty pu

roz wią zań pań stwo nie ja ko bę dzie zmu -
szo ne. Z pew no ścią przy na ra sta niu nie -
ko rzyst nych zja wisk, tem po prze pro wa -
dze nia ca ło ścio wych zmian w pol skim
sys te mie eme ry tal nym zo sta nie znacz -
nie przy spie szo ne.

MAR CIN GRZEJSZ CZAK
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Za nie czysz cze nie po wie trza
py ła mi za wie szo ny mi i ben zo -
pi re nem to je den z głów nych
pro ble mów Pol ski w za kre sie
ochro ny śro do wi ska na tu ral -
ne go – wy ni ka z przed sta wio -
ne go we wto rek ra por tu Eu ro -
pej skiej Agen cji Śro do wi ska
(EEA), po świę co ne go sta no wi
śro do wi ska w Eu ro pie. 

Pu bli ko wa ny co 5 lat przez
EEA ra port oce nia po stę py Eu ro -
py w za kre sie ochro ny śro do wi -
ska i re ali za cji zwią za nej z tym
po li ty ki. Naj now sza edy cja pt.
„Śro do wi sko Eu ro py – Stan i pro -
gno zy” (SO ER 2015) pod su mu -
je 40 lat po li ty ki ochro ny śro do -
wi ska Eu ro py i oce nia per spek ty -
wy na rok 2050.

Część ra por tu po świę co -
na jest sy tu acji po szcze gól nych
kra jów i re gio nów. Wy ni ka z niej,
że w ostat nich 20 la tach Pol ska
do ko na ła po stę pu w dzie dzi nie
ochro ny i zmniej sze nia pre sji
na śro do wi sko.

Emi sje dwu tlen ku siar ki, tlen -
ków azo tu, amo nia ku i nie me ta -

no wych lot nych związ ków or ga -
nicz nych utrzy mu ją się na po zio -
mie po ni żej do zwo lo nych w Pol -
sce war to ści mak sy mal nych.
Sta ły roz wój go spo dar ki w ostat -
nich 20 la tach nie spo wo do wał
zwięk sze nia tych emi sji. W pew -
nych przy pad kach, np. dwu tlen -
ku siar ki, za ob ser wo wa no na wet
ogra ni cze nie emi sji – czy ta my
w ra por cie.

Mi mo po pra wy ja ko ści po wie trza
na szym pro ble mem po zo sta ją prze -
kro cze nia war to ści do ce lo wych ozo -
nu tro pos fe rycz ne go (pod czas la ta)
oraz py łów za wie szo nych PM10
i PM2,5 czy ben zo pi re nu (zi mą).
Głów nym źró dłem za nie czysz cze nia
py ła mi i ben zo pi re nem jest tzw. ni -
ska emi sja, czy li za nie czysz cze nia
po cho dzą ce z pie ców przy do mo -
wych czy lo kal nych ko tłow ni wę glo -
wych, gdzie spa la nie pa li wa od by wa
się w nie efek tyw ny spo sób.

Zma la ła za to pre sja na za so -
by wod ne. Od po cząt ku XXI w.
za so by wo dy grun to wej są wy -
czer py wa ne na sta łym po zio mie.
O 12 proc. zmniej szy ła się ilość
miej skich ście ków, wzrósł od se -
tek miesz kań ców ma ją cych do -

stęp do oczysz czal ni ście ków.
W 2000 r. by ło to 53 proc.,
w 2012 – 68,5 proc.

Na po cząt ku lat 90. w Pol sce
za czę ła ma leć zu ży cie na wo zów
mi ne ral nych. W pierw szym dzie -
się cio le ciu po ziom ich wy ko rzy -
sta nia usta bi li zo wał się – za uwa -
ża ją au to rzy ra por tu.

Au to rzy ra por tu za uwa ża ją, że
dzię ki dzia ła niom w za kre sie go -
spo dar ki wod nej do Bał ty ku
spły wa pol ski mi rze ka mi co raz
mniej azo tu i fos fo ru. Jed no cze -
śnie ja kość wód po wierzch nio -
wych w nie któ rych czę ściach
Pol ski okre ślo no ja ko zbyt ni ską.
Stan che micz ny wód grun to -
wych był do bry w 80 proc. punk -
tów po mia ro wych uję tych w pro -
gra mie Pań stwo we go Sys te mu
Mo ni to rin gu Śro do wi ska.

W XXI w. Pol sce przy by ło sa -
mo cho dów, co na si li ło ruch ulicz -
ny i ha łas. Z ana liz map ha ła su
dla aglo me ra cji miej skich wy ni -
ka, że ok. 3 mln Po la ków jest na -
ra żo nych na ha łas prze kra cza ją -
cy do pusz czal ne li mi ty do bo we, 
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a 2 mln – na ha łas prze kra -
cza ją cy li mi ty noc ne.

Au to rzy ra por tu zwra ca ją uwa -
gę na ma łą efek tyw ność na szej
go spo dar ki w za kre sie wy ko rzy -
sta nia ener gii i ma te ria łów.
„Pod wzglę dem wy daj no ści, go -
spo dar ka pol ska po zo sta je jed -
ną z naj bar dziej ma te ria ło chłon -
nych i ener go chłon nych go spo -
da rek w Unii Eu ro pej skiej” – na -
pi sa li.

Tem po wzro stu zu ży cia ener -
gii koń co wej jest o wie le mniej -
sze niż tem po wzro stu PKB – za -
uwa ża ją au to rzy pod su mo wa -
nia. W ra por cie stwier dzo no rów -
nież, że kra jo wa kon sump cja
ma te ria łów ro sła wraz ze wzro -
stem go spo dar czym. Wią za ło
się to przede wszyst kim z uży -
ciem ma te ria łów nie me ta licz -

nych (np. be to nu) w pro jek tach
in fra struk tu ral nych.

W ostat niej de ka dzie ilość od -
pa dów prze my sło wych w Pol sce
utrzy my wa ła się na mniej wię cej
sta łym po zio mie. Głów nym źró -
dłem tych od pa dów jest gór nic -
two i prze mysł.

Je śli cho dzi o od pa dy po wsta -
ją ce w pol skich mia stach, na po -
cząt ku XXI w. ich ilość za czę ła
nie znacz nie spa dać, osią ga jąc
w 2012 r. 314 kg na gło wę
miesz kań ca. Głów ną me to dą
po stę po wa nia z od pa da mi jest
wy ko rzy sta nie wy sy pisk.

Choć po nad po ło wa cał ko wi -
tej kon sump cji ener gii pier wot -
nej w Pol sce jest za spo ka ja -
na przez wę giel, w la -
tach 1988-2012 nasz kraj
ogra ni czył emi sje ga zów cie -
plar nia nych nie mal o 29 proc.,
osią ga jąc ce le wy ni ka ją ce

z pro to ko łu z Ky oto z nad wyż ką
– za uwa żo no w ra por cie.

Wska za no tam rów nież, że
waż ną ce chą na sze go kra ju jest
wy jąt ko we bo gac two przy rod ni -
cze i kra jo bra zo we. „Fakt, że
na te re nie Pol ski znaj du ją się
sie dli ska ga tun ków rzad kich
w ska li ca łej Eu ro py czy ni ją
szcze gól nie od po wie dzial ną
za ochro nę te go na tu ral ne go
dzie dzic twa” – czy ta my. Aż 32,5
proc. po wierzch ni Pol ski jest ob -
ję te róż ny mi for ma mi ochro ny
(w ra mach ochro ny śro do wi ska
lub kra jo bra zu). Od po ło wy
lat 90 zwięk sza się też po -
wierzch nia la sów. W 2012 r. la sy
zaj mo wa ły 29,3 proc. po -
wierzch ni kra ju.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL FOT. FRE EIMA GES. COM / IVAN PRO LE

Pol ska jest w ogo nie Unii
Eu ro pej skiej, je śli cho dzi
o umię dzy na ro do wie nie
pol skich uczel ni. Sy tu ację
ma po pra wić do ty czą cy te -
go za gad nie nia pro gram
re sor tu na uki, nad któ re go
za ło że nia mi dys ku to wa no
w śro dę w War sza wie. 

W War sza wie oby ła się kon fe -
ren cja po świę co na za ło że niom
„Pro gra mu umię dzy na ro do wie -
nia szkol nic twa wyż sze go”.

Wi ce mi ni ster na uki i szkol nic -
twa wyż sze go Da ria Li piń ska -Na -
łęcz po in for mo wa ła, że Pol ska
zna la zła się na przed ostat nim
miej scu, je śli cho dzi o od se tek
stu den tów za gra nicz nych w kra -
jach UE w 2012 r. „To miej sce
po win no ulec zmia nie” – za zna -
czy ła wi ce mi ni ster. Z da nych
pre zen to wa nych przez re sort wy -
ni ka też, że w Pol sce w 2012 r.
by ło je dy nie 1,3 proc. stu den tów
za gra nicz nych. W Unii go rzej
od nas wy pa da je dy nie Chor wa -
cja (0,7 proc.).

Li piń ska -Na łęcz przed sta wi ła
pod czas spo tka nia no we usta le -
nia do ty czą ce unij ne go pro gra -
mu Era smus. „Do szli śmy do po -
ro zu mie nia z Mi ni ster stwem Fi -
nan sów i wy da je się, że już jest
de cy zja, że wszyst kie środ ki
z Era smu sa bę dą uwol nio ne
z po dat ków” – pod kre śli ła.

Umię dzy na ro do wie nie pol -
skich uczel ni, na któ rym za le -
ży MNiSW, po le ga za rów no
na za chę ce niu osób z za gra ni -
cy do po dej mo wa nia stu diów
w Pol sce, za chę ca niu Po la ków
do stu dio wa nia za gra ni cą, do -
ty czy też wspie ra nia mo bil no -
ści ka dry dy dak tycz nej i ba -
daw czej – waż ne jest więc
spro wa dza nia do Pol ski wy bit -
nych za gra nicz nych na ukow -
ców, jak i uła twia nie wy jaz dów
za gra ni cę pol skim uczo nym.
Mi ni ster stwo chce, by te dzia -
ła nia upo rząd ko wać i sko or dy -
no wać.

We dług wi ce mi ni ster do za -
dań uczel ni, je śli cho dzi o in ter -
na cjo na li za cję szkol nic twa
wyż sze go po win no na le żeć
m.in. two rze nie atrak cyj nej dla
cu dzo ziem ców ofer ty pro gra -
mo wej. Jak za zna czy ła, war to,
by szko ły wyż sze uzy ski wa ły
mię dzy na ro do we akre dy ta cje,
zwięk sza ły ofer tę stu diów pro -
wa dzo nych w ję zy kach ob cych,
bu do wa ły stu dia dok to ranc kie
o za się gu mię dzy na ro do wym,
za bie ga ły o za trud nia nie za -
gra nicz nych na ukow ców w Pol -
sce, czy uła twia ły pol skim ka -
drom wy jaz dy za gra nicz ne
i po wro ty do kra ju. Wi ce mi ni -
ster zwra ca ła też uwa gę
na zna cze nie w in ter na cjo na li -
za cji otwar tych kur sów in ter ne -
to wych pro wa dzo nych przez
uczel nie (tzw. MO OC – Mas si ve
Open On li ne Co ur ses).

Li piń ska -Na łęcz pod kre śli ła
też w swo im wy stą pie niu zna -
cze nie ob słu gi stu den tów za -
gra nicz nych. Cho dzi m.in.
o roz wi ja nie kom pe ten cji ję zy -
ko wych oraz mięk kich wśród
pra cow ni ków ad mi ni stra cyj -
nych uczel ni. War to też – zda -
niem re sor tu – za dbać o po -
rad nik re kru ta cyj ny i two rze -
nie me cha ni zmów in te gra cji
cu dzo ziem ców.

W za kre sie dzia ła nia
MNiSW na rzecz in ter na cjo na -
li za cji szkol nic twa wyż sze go,
przy go to wa na ma być m.in. ba -
za in for ma cji na te mat ofer ty
sty pen dial nej – za rów no dla
Po la ków chcą cych stu dio wać
za gra ni cą, jak i cu dzo ziem ców
za in te re so wa nych stu dia mi
w Pol sce. Po wstać ma też in -
for ma tor do ty czą cy ram praw -
nych i pro ce dur wi zo wych sto -
so wa nych przez służ by kon su -
lar ne. Re sort chce też ba dać
mo bil ność pol skich stu den tów
i mo ni to ro wać lo sy cu dzo ziem -
skich ab sol wen tów. MNiSW
chce po ma gać w trans fe rze
do brych prak tyk mię dzy uczel -
nia mi. „Wie dza jest, ale jest
roz pro szo na, trze ba ją scen tra -
li zo wać. Li czy my na współ dzia -
ła nie z uczel nia mi” – za zna czy -
ła Li piń ska -Na łęcz. Do dat ko wo
re sort chce się za an ga żo wać
w pro mo wa nie za gra ni cą stu -
diów w Pol sce.

Dzia ła nia na rzecz in ter na -
cjo na li za cji mo gły by być fi nan -

so wa ne m.in. w ra mach unij -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wie dza, Edu ka cja, Roz wój. Wi -
ce mi ni ster na uki wy ja śni ła, że
za ło że nia pro gra mu to do pie ro
pro po zy cja, któ ra – po roz mo -
wach ze śro do wi skiem aka de -
mic kim – mu si jesz cze ulec
uści śle niu.

„Aby ja kość (kształ ce nia
i ba dań na uko wych) moż na by -
ło po pra wić, po trzeb na jest
otwar tość – pod kre ślił rek tor
Uni wer sy te tu War szaw skie go
prof. Mar cin Pa łys. „A jed ną
z form otwar to ści jest in ter na -
cjo na li za cja. My pa trzy my na to
w ten spo sób, kie dy wy pra co -
wu je my, ja kie for my in ter na cjo -
na li za cji nam się opła ca ją, a ja -
kie nie” – stwier dził.

Zgo dził się z tym pre zy dent
Aka de mii Le ona Koź miń skie -
go w War sza wie, prof. An drzej
Koź miń ski. Zwró cił uwa gę, jak
waż ne jest zdo by wa nie przez
uczel nie mię dzy na ro do wych
akre dy ta cji – rzu tu je to na po -
zy cję szko ły wyż szej w ran kin -
gach, a tak że wpły wa na licz -
bę stu den tów i ka dry za gra -
nicz nej. Je go zda niem umię -
dzy na ro do wie nie pol skich
uczel ni bę dzie się jed nak za -
pew ne wią za ło ze spo rą zmia -
ną w kul tu rze uczel ni, a tak że
w spo so bie za rzą dza nia ni mi. 
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Trzy mo de le sa mo lo tów wy -
sta wią w pre sti żo wych za wo -
dach mło dych kon struk to -
rów SAE Ae ro De sign stu den -
ci z Po li tech ni ki Wro cław -
skiej. Za wo dy od bę dą się
w dniach 13-15 mar ca w La -
ke land na Flo ry dzie. 

Stu den ci z Ze spo łu Jet Stre am
Po li tech ni ki Wro cław skiej w or -
ga ni zo wa nych co ro ku za wo -
dach SAE Ae ro De sign we zmą
udział już po raz siód my – po in -
for mo wał PAP An drzej Cha ry to -
niuk z biu ra pra so we go Po li tech -
ni ki Wro cław skiej.

W tym ro ku wro cław scy stu -
den ci po raz pierw szy wy sta wią
mo de le sa mo lo tów we wszyst -
kich trzech ka te go riach kon kur -

su: mi cro, re gu lar i ad van ced.
W po przed nich la tach star to wa li
tyl ko w ka te go riach mi cro i re gu -
lar. „Otrzy ma li śmy 150 tys. zł
gran tu z Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go w ra -
mach pro gra mu +Ge ne ra cja
Przy szło ści+ i to po zwo li ło nam
zbu do wać trzy mo de le” – po wie -
dział Jan Byr tek z Jet Stre am.

Głów nym za da niem mo de li
star tu ją cych w kon kur sie SAE
Ae ro De sign jest pod nie sie nie
jak naj cięż sze go ła dun ku
w sto sun ku do swo jej ma sy.
Do dat ko wo ju ry oce nia nie za -
wod ność mo de li, mie rzo ną licz -
bą star tów, któ re za koń czy ły
się suk ce sem. Oce nia ne są
rów nież roz wią za nia tech nicz -
ne za sto so wa ne przy kon struk -
cji sa mo lo tów.

W ka te go rii mi cro mo del sa mo -
lo tu mu si zmie ścić się w jak naj -
mniej szej tu bie i w jak naj szyb -
szym cza sie zo stać zło żo na do lo -
tu. Wro cław scy stu den ci skon stru -
owa li do tej ka te go rii mo del wa żą -
cy mniej niż 250 gra mów.

Z ko lei mo del zgło szo ny do ka te go -
rii re gu lar wa ży 3,5 ki lo gra ma, a roz -
pię tość je go skrzy deł wy no si 2,5 me -
tra. W je go kon struk cji nie moż na uży -
wać wy so ko wy daj nych ma te ria łów,
na przy kład włó kien szkla nych, wę -
glo wych czy ara mi do wych.

W ka te go rii ad van ced mo del
mu si pod nieść 7,5 ki lo gra ma ła -
dun ku oraz zrzu cić dru gi ła du nek
z wy so ko ści po nad 30 me trów jak
naj bli żej wy zna czo ne go ce lu.

W ze szłym ro ku wro cław scy
stu den cie wy gra li or ga ni zo wa ne
w USA za wo dy w ka te go rii mi -

cro. Pod czas te go rocz nej edy cji
bę dą ry wa li zo wać z 75 ze spo ła -
mi z róż nych kra jów świa ta.

SAE Ae ro De sign to kon kurs, któ -
ry współ or ga ni zu je ame ry kań ski
kon cern zbro je nio wy Loc khe ed Mar -
tin oraz ame ry kań ska agen cja ko -
smicz na NA SA. Te pre sti żo we za wo -
dy, w któ rych bio rą udział stu den ci
z ca łe go świa ta, roz gry wa ne są
od 1986 r. Za da niem mło dych in ży -
nie rów jest za pro jek to wa nie, skon -
stru owa nie, zbu do wa nie i ob la ta nie
zdal nie ste ro wa ne go mo de lu sa mo -
lo tu udźwi go we go. Wy gry wa dru ży -
na, któ ra zdo ła wy nieść jak naj więk -
szy cię żar w po wie trze, przy jak naj -
mniej szej ma sie wła snej mo de lu.
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Twór cy spe cjal nej cie czy,
któ ra bły ska wicz nie tward -
nie je pod wpły wem ude rze -
nia i mo że zna leźć za sto so -
wa nie m.in. w ka mi zel kach
ku lo od por nych, li czą, że
w tym ro ku uda im się za koń -
czyć pro ces ko mer cja li za cji
wy na laz ku. Pol skim roz wią -
za niem in te re su ją się fir my
z ca łe go świa ta. 

Nad wy na laz kiem pra co wał
ze spół na ukow ców z Po li tech ni -
ki War szaw skiej, Woj sko we go
In sty tu tu Tech nicz ne go Uzbro je -
nia oraz In sty tu tu Tech no lo gii
Bez pie czeń stwa Mo ra tex w Ło -
dzi. Opra co wa ny zo stał w ra -
mach pro jek tu „In te li gent ne
pan ce rze pa syw ne z za sto so wa -
niem cie czy re olo gicz nych ze
struk tu ra mi na no” w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no -
wa cyj na Go spo dar ka.

Obec nie sto so wa ne ma te ria -
ły do wy twa rza nia ka mi ze lek
ba li stycz nych cha rak te ry zu ją
się wy so ką sztyw no ścią i bra -
kiem ela stycz no ści, co wpły wa
ne ga tyw nie na kom fort ich no -
sze nia oraz brak moż li wo ści
sto so wa nia ochro ny ba li stycz -
nej na zgię ciach rąk, nóg czy
sa mej szyi.

Zda niem dr hab. Mar ci na H.
Strusz czy ka, dy rek to ra ds. na -
uko wych w In sty tu cie Mo ra tex,

za sto so wa nie cie czy umoż li wia
po lep sze nie ela stycz no ści ma -
te ria łów, a co za tym idzie eli mi -
na cję tych ogra ni czeń. To zu peł -
nie in ne po dej ście do pro jek to -
wa nia osłon ba li stycz nych,
głów nie ka mi ze lek ku lo od por -
nych.

„W tym przy pad ku uży wa my
nie np. włók na, jak do tej po ry,
ale spe cjal nie opra co wa ne cie -
cze zgęsz czo ne ści na niem, któ -
re pod wpły wem ude rze nia

zmie nia ją swo ją kon sy -
sten cję, swo ją lep kość
i sta ją się twar de” – po -
wie dział PAP dr Strusz -
czyk.

W ra mach pro jek tu
opra co wa ne zo sta ły no -
we cie cze zgęsz czo ne
ści na niem, cha rak te ry -
zu ją ce się zna czą co ob -
ni żo ną gę sto ścią, co po -
wo du je, że ma sa wy ro -
bu ochron ne go jest niż -
sza. Na ukow cy sta ra li
się za sto so wać cie cze
w róż nych for mach po -
przez np. na kła da nie
na tka ni ny, na kom po zy -
ty po li ety le no we oraz
w kom po zy ty ela sto me -
ro we two rząc tzw. pod -
kład kę an ty ugię cio wą.

„W przy pad ku pod -
kład ki an ty ugię cio wej
wpro wa dze nie ta kiej
cie czy re olo gicz nej
do wnę trza kom po zy tu
ela sto me ro we go po wo -
du je chwi lo we zmniej -
sze nie de for ma cji osło -
ny ba li stycz nej przy tzw.

nie pe ne tru ją cym ostrza le”
– do dał dr Strusz czyk.

Jak wy ja śnił, w przy pad ku
ostrza łu za wsze do cho dzi
do ugię cia osło ny. W nie któ rych
nor mach do pusz czal ne ugię cie
wy no si na wet do 4 cm, co np.
przy ude rze niu po ci sku w re jo -
nie ser ca, ozna cza prak tycz nie
bez po śred ni kon takt ma te ria łu
ochro ny ba li stycz nej z na rzą da -
mi we wnętrz ny mi, gro żąc ich
ura zem, cza sa mi śmier tel nym,
bo wiem na wet bez prze bi cia
osło ny ba li stycz nej po ci skiem
mo że dojść do śmier ci użyt kow -
ni ka.

„Wpro wa dza jąc ciecz zgęsz -
cza ną ści na niem sta ra li śmy się
uzy skać efekt mak sy mal nej ab -
sorp cji ener gii ude rze nia, tak
aby zmniej szyć chwi lo wą de for -
ma cję osło ny. Uda ło się nam to
zro bić w 70 proc., czy li nie bę -
dzie to już 4 cm ugię cia, a za le -
d wie 1 cm. W ten spo sób uda ło
się zmniej szyć ewen tu al ne ry zy -
ko uszko dze nia or ga nów we -
wnętrz nych” – do dał dy rek tor
na uko wy Mo ra tek su.

Do dat ko wo, po przez od po -
wied nie ukształ to wa nie pod -

kład ki an ty ugię cio wej, uda ło
się wpro wa dzić ele ment tzw.
ka na łu ter micz ne go we wnątrz
ka mi zel ki, któ ry ma zwięk szać
kom fort ter micz ny jej użyt ko -
wa nia.

Opra co wa na przez pol skich
na ukow ców roz wią za nie mo że
mieć za sto so wa nie wszę dzie
tam, gdzie ma te riał bę dzie miał
za za da nie mak sy mal ne roz pro -
sze nie ener gii. Mo że być sto so -
wa ny m.in. w ka mi zel kach ku lo -
od por nych, ale tak że np.
w odzie ży spor to wej, ochro nach
prze ciw u de rze nio wych, w pod -
kła dach sto so wa nych przy bu do -
wie mo stów, czy w zde rza kach
mon to wa nych w po cią gach.

Dr Strusz czyk przy zna je, że
wy na la zek jest obec nie w koń -
co wej fa zie ko mer cja li za cji.
„My ślę, że do koń ca te go ro ku
uda nam się go sko mer cja li zo -
wać. Mo gę po wie dzieć, że roz -
wią za niem za in te re so wa ne są
fir my nie tyl ko eu ro pej skie, ale
też świa to we” – pod kre ślił.
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Dla cze go tak cięż ko przy cho -
dzi nam wy trwać w po sta no -
wie niach? I czy sil ną wo lę da
się „rzeź bić” jak mu sku ły?
Na har to wa nie si ły wo li nie
ma jed nej re cep ty, ale pew ne
pro ste ćwi cze nia wzmac nia -
ją ce sa mo kon tro lę mo gą być
po moc ne – mó wi neu ro ko -
gni ty wi sta, dr Ma te usz Ho hol
z kra kow skie go Cen trum Ko -
per ni ka Ba dań In ter dy scy pli -
nar nych. 

Do nie daw na są dzo no, że
o suk ce sie ży cio wym de cy du je
przede wszyst kim in te li gen cja.
Współ cze śni psy cho lo dzy czę -
sto pod kre śla ją jed nak, że wy -
trwa łość i umie jęt ność pa no -
wa nia nad swo imi re ak cja mi
rów nież de cy du ją w du żej mie -
rze o tym, czy na sze ży cie bę -
dzie uda ne.

Czy jed nak w ogó le war to wal -
czyć z róż ny mi po ku sa mi, ta ki mi
jak ob ja da nie się sło dy cza mi, je -
śli po pra wia ją one – na wet

na krót ko – na sze sa mo po czu -
cie? „Re zy gno wa nie z cze goś,
cze go pra gnie my, mo że nas
kosz to wać du żo wy sił ku. Ale
eks pe ry men ty psy cho lo gicz ne
wska zu ją, że sa mo kon tro la ma
po zy tyw ny wpływ na nasz roz -
wój” – za zna cza dr Ho hol.

Ba da nia roz po czę te w la -
tach 60. przez Ame ry ka ni -
na Wal te ra Mi sche la su ge ru ją,
że czte ro let nie dzie ci, któ re po -
tra fią po wstrzy mać się od je dze -
nia ła ko ci, ra dzą so bie znacz nie
le piej w póź niej szym ży ciu – uzy -
sku ją lep sze wy ni ki w te stach
szkol nych, le piej za ra bia ją,
a tak że są szczę śliw sze w ży ciu
oso bi stym.

To skła nia psy cho lo gów
do roz trzą sa nia ta jem nic „sil nej
wo li” czy też ra czej „sa mo kon tro -
li” (współ cze śni ba da cze uży wa -
ją czę ściej te go dru gie go sło wa).

Pro ble my sto ją ce przed ba da -
cza mi za czy na ją się od kło po tów
de fi ni cyj nych. „Po ję cie sa mo -
kon tro li czy sil nej wo li jest nie -
pre cy zyj ne. W przy ro dzie coś ta -
kie go nie ist nie je – jest to psy -

cho lo gicz ny kon strukt, obej mu -
ją cy róż ne pro ce sy i za cho wa nia,
po dob nie jak np. in te li gen cja.
Choć wska zać moż na struk tu ry
neu ro nal ne, od po wie dzial ne
za kon tro lę, w mó zgu nie ma
jed ne go >>ośrod ka sil nej wo -
li<<” – wy ja śnia PAP dr Ho hol.

Jed nym z czo ło wych ba da -
czy sa mo kon tro li jest ame ry -
kań ski psy cho log eks pe ry men -
tal ny, Roy Bau me ister, któ ry
wpro wa dził do obie gu na uko -
we go me ta fo rę „mię śnia wo li”.
Je go zda niem kon tro la nad so -
bą sa mym przy po mi na mię -
sień, któ ry na sku tek wy sił ku
słab nie, ale któ ry moż na też
tre no wać – tak jak kul tu ry sta
„rzeź bi” na si łow ni swo je mu -
sku ły, tak by pod no sić co raz to
więk sze cię ża ry.

Te zy Bau me iste ra do ty czą ce
sa mo kon tro li, choć pod par te
cie ka wy mi ba da nia mi eks pe ry -
men tal ny mi, by wa ją nie kie dy
kry ty ko wa ne przez in nych ba da -
czy. Jed nak su ge styw na me ta fo -
ra „mię śnia sil nej wo li” na dal
wy da je się uży tecz na, aby ob ja -

śnić róż ne pro ce sy zwią za ne
z ćwi cze niem wy trwa ło ści.

DLA CZE GO ULE GA MY ŁA TWO
PO KU SOM?

Po nie waż trud no zde fi nio wać
po ję cie kon tro li po znaw czej, ba -
da cze „roz bi ja ją” je na kil ka
mniej szych pro ce sów po znaw -
czych, któ re praw do po dob nie
two rzą wspól nie to, co po tocz nie
na zy wa my sa mo kon tro lą.

„Ta kim pro ce sem jest np. ha -
mo wa nie au to ma tycz nych re ak -
cji. Do po mia ru wy ko rzy stu je się
m.in. Test Stro opa. Za da nie po -
le ga na tym, że ba da ni mu szą
na zwać ko lor czcion ki na pi su.
Pro blem w tym, że np. wy raz
>>nie bie ski<< jest na pi sa ny
na zie lo no, a >>czar ny<<
na czer wo no. Uczest ni cy te stu
więc mu szą po wstrzy mać pierw -
sze au to ma tycz ne za cho wa nie
– czy li prze czy ta nie na zwy ko lo -
ru” – mó wi na uko wiec.

Z ob ser wa cji wy ni ka, że lu dzie
róż nią się pod wzglę dem zdol no ści
do ha mo wa nia zauto ma ty zo wa nej

re ak cji. Skąd bie rze się ta róż ni ca?
Na ile jest ona zde ter mi no wa -
na ge ne tycz ne, a na ile wy ni ka
z edu ka cji i wpły wów spo łecz nych?

Na to py ta nie ba da cze nie ma -
ją jesz cze jed no znacz nej od po -
wie dzi. Na pod sta wie róż nych
eks pe ry men tów for mu łu ją jed -
nak wnio sek, że na sza si ła wo li
– na wet u tych naj wy tr wal szych
– zu ży wa się, gdyż ludz ki sys tem
po znaw czy ma swo je wy raź ne
ogra ni cze nia. Dla te go wła śnie
np. am bit na li sta no wo rocz nych

po sta no wień jest na ogół z gó ry
ska za na na klę skę.

„Je śli chce my jed no cze śnie rzu -
cić pa le nie, schud nąć i za cząć
upra wiać po ran ną gim na sty kę, to
ma my ma łe szan se, że by co kol -
wiek zmie nić. Dzie je się tak, gdyż
do cho dzi do >>prze cią że nia<<
na szej wo li. W ta kiej sy tu acji, kon -
cen tru jąc się tyl ko na jed nym
– i to naj le piej na re ali stycz nym
– po sta no wie niu, mo że my fak -
tycz nie osią gnąć swój cel” – pod -
kre śla ba dacz.‹ ‹ ‹

Muskuły naszej woli, czyli
o ćwiczeniu samokontroli

FOT. FRE EIMA GES. COM / ARTM
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‹ ‹ ‹

JAK ĆWI CZYĆ SIL NĄ WO LĘ?

Nie któ rzy psy cho lo dzy ra dzą
sto so wa nie pew nych pro stych
tech nik, któ re mo gą nam po -
móc w stop nio wym umoc nie niu
sa mo kon tro li.

„Nie ma jed nej >>ma gicz -
nej<< stra te gii umac nia nia sil nej
wo li. Ale w trak cie eks pe ry men -
tów stwier dzo no, że pew ne, re gu -
lar nie sto so wa ne ćwi cze nia mo -
gą po pra wić na szą sa mo kon tro -
lę, mie rzo ną eks pe ry men tal nie.
U osób trzy ma ją cych się re gu lar -
nych pro stych po le ceń, ty pu:
>>Nie garb się<<, >>Nie prze kli -
naj<<, re zer wy sil nej wo li wy czer -

py wa ły się wol niej. Moż na do -
mnie my wać, że suk ces w ta kich
drob nych kwe stiach otwie ra furt -
kę do dal szych, po waż niej szych
zmian w ży ciu” – mó wi dr Ho hol.

Bau me ister i je go współ pra -
cow nik John Tier ney za le ca li tak -
że in ne ćwi cze nia ma ją ce
wzmoc nić pa no wa nie nad so bą,
np. wy ko ny wa nie róż nych czyn -
no ści rę ką nie do mi nu ją cą – czy -
li u oso by pra wo ręcz nej le wą,
a u le wo ręcz nej – pra wą.

Psy cho lo gicz ne eks pe ry men -
ty Bau me iste ra przy nio sły jesz -
cze je den cie ka wy wnio sek.
Oka za ło się, że sa mo kon tro lę
ob ni żyć mo że też po dej mo wa nie
licz nych de cy zji, np. w trak cie za -
ku pów.

Ame ry kań scy na ukow cy po -
dzie li li oso by ba da ne na dwie
gru py: człon ków pierw szej
z nich spy ta no, czy ku pi li by
okre ślo ne to wa ry, np. mo to cy -
kle czy mar chew ki, za ta ką czy
in ną kwo tę. Oso by z dru giej
gru py mia ły od po wie dzieć, czy
ten że mo to cykl lub mar chew -
ka jest uży tecz ny, pięk ny etc.,
ale nie mu sia ły o ni czym de cy -
do wać.

„Oka za ło się, że pierw sza gru -
pa – a więc ta, któ ra mu sia ła po -
dej mo wać de cy zje: ku pić -nie ku -
pić szyb ciej od dru giej ka pi tu lo -
wa ła przy ko lej nym za da niu po -
dyk to wa nym przez eks pe ry men -
ta to rów. Z te go wy ni ka, że sam
pro ces de cy do wa nia nas mę czy.

A to zmę cze nie osła bia na szą si -
łę wo li” – do da je dr Ho hol.

Ga lo pu ją ca kon sump cja mo -
że za tem wy wo łać – na dłuż szą
me tę – fru stra cję – nie tyl ko nie
tyl ko z po wo du pu ste go port fe la,
ale tak że dla te go, że prze cią ża
nasz umysł licz ny mi de cy zja mi.

Czy zna czy to, że ma my
w ogó le omi jać z da la se zo no we
wy prze da że? Nie. Psy cho lo dzy
ostrze ga ją tyl ko, że stra te gia
„po cie sza nia się” za po mo cą za -
ku pów mo że być złud na, a w do -
dat ku – osła bić na szą wy trwa -
łość w po sta no wie niach.

PAP – NA UKA W POL SCE, SZY MON ŁU CYK
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W ostat nich la tach prze sta ło
ro snąć i za czy na spa dać
w Pol sce spo ży cie wa rzyw
i owo ców, od któ rych
w znacz nym stop niu za le ży
na sze zdro wie – alar mo wa li
w pią tek spe cja li ści pod czas
kon fe ren cji w In sty tu cie Żyw -
no ści i Ży wie nia w War sza -
wie. 

„Je śli cho dzi o wy ra bia nie pra -
wi dło wych na wy ków ży wie nio -
wych, to po okre sie wie lu suk ce -
sów na dal ma my w na szym kra -
ju jesz cze wie le do zro bie nia”
– po wie dział dy rek tor In sty tu tu
Żyw no ści i Ży wie nia, prof. Mi ro -
sław Ja rosz. Do dał, że wa rzyw
i owo ców je my za ma ło i zbyt
rzad ko. Za to za du żo spo ży wa -
my so li, tłusz czów zwie rzę cych
i cu krów pro stych.

Z przed sta wio nych na kon fe -
ren cji da nych GUS wy ni ka, że
w la tach 2002-2012 spo ży cia

owo ców w Pol sce zmniej szy ło
się z 4 do 3,4 kg mie sięcz nie,
a wa rzyw li czo nych wraz z ziem -
nia ka mi z 13 do 9 kg. Kon sump -
cja wa rzyw bez ziem nia ków spa -
dła z 5,5 do 5 kg.

Die te tyk Col le gium Me di cum
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, dr
Agniesz ka Ko zioł -Ko za kow ska
po wie dzia ła, że Po la cy je dzą du -
żo ziem nia ków, któ re na ogół
w sta ty sty kach nie są za li cza ne
do wa rzyw, po dob nie jak in ne
bul wy za wie ra ją ce skro bie, np.
ma niok.

Za w peł ni war to ścio we uzna -
wa ne są na to miast so ki owo co -
we bez do dat ku cu kru, któ rych
war to ści od żyw cze są zbli żo ne
do świe żych owo ców. Jed nak ich
spo ży cie rów nież spa da. We dług
da nych GUS, prze cięt ny Po lak
spo żył w 2006 r. 1, 1 li trów so -
ków owo co wych mie sięcz nie,
a w 2013 r. już tyl ko 0,86 li tra.

Rocz nie każ dy z nas spo ży wa
śred nio 10,3 li trów so ków owo -

co wych, czy li po ni żej 30 ml
dzien nie. Dla po rów na nia: Fi no -
wie i Nor we go wie wy pi ja ją ich
pra wie trzy krot nie wię cej – oko -
ło 30 li trów.

Rów nie źle wy pa da po rów -
na nie kon sump cji wa rzyw
i owo ców. Z da nych przed sta -
wio nych na kon fe ren cji wy ni -
ka, że dzien ne spo ży cie świe -
żych wa rzyw i owo ców (nie li -
cząc ziem nia ków i so ków) nie -
znacz nie prze kra cza
u nas 250 g, pod czas gdy
w śred nia w Eu ro pie prze kra -
cza 600 g. Na wet po wli cze niu
ziem nia ków i prze two rów owo -
co wo -wa rzyw nych spo ży cie wa -
rzyw i owo ców w Pol sce le d wie
się ga 440 g dzien nie.

„Je ste śmy tym za nie po ko je ni,
po nie waż na uka ma moc ne do -
wo dy na to, że wa rzy wa i owo ce
w ilo ści co naj mniej 400 g dzien -
nie zna czą co zmniej sza ją ry zy ko
za cho ro wa nia na cho ro by ser co -
wo -na czy nio we i no wo two ry, jak

rów nież wie le in nych cho rób,
szcze gól nie ta kich jak nad ci śnie -
nie tęt ni cze krwi i cu krzy ca”
– pod kre ślił prof. Mi ro sław Ja -
rosz.

We dług prof. Lon gi ny Kło sie -
wicz -La to szek z In sty tu tu Żyw no -
ści i Ży wie nia naj wię cej jest do -
wo dów na to, że spo ży wa nie wa -
rzyw i owo ców chro ni przed cho -
ro ba mi ser co wo -na czy nio wy mi,
przede wszyst kim przed nad ci -
śnie niem tęt ni czym, za wa ła mi
ser ca i uda ra mi mó zgu. Jest też
wie le ba dań su ge ru ją cych, że ta -
ka die ta zmniej szy rów nież ry zy -
ko za cho ro wa nia na no wo two ry
zło śli we, ta kie jak rak żo łąd ka,
trzust ki, je li ta gru be go oraz prze -
ły ku.

„Nie pra wi dło wa die ta oraz
oty łość i nad wa ga zwięk sza ją ry -
zy ko no wo two rów od 30 do 70
proc. w za leż no ści do po szcze -
gól nych ich ty pów” – twier dzi
prof. Ja rosz. Nie wła ści wa die ta
to przede wszyst kim zbyt ma łe
spo ży cie wa rzyw i owo ców oraz
za du ża kon sump cja tłusz czów
na sy co nych (zwie rzę cych) oraz
cu krów pro stych.

We dług spe cja li sty, wa rzy wa
i owo ce trze ba spo ży wać w jak
naj więk szych ilo ściach i jak naj -
czę ściej w cią gu dnia, naj le piej
przy każ dym po sił ku. „Naj now -
sze do nie sie nia wy ka za ły, że
spo ży wa nie od 1 do 3 por cji tych
pro duk tów zmniej sza ry zy ko no -
wo two ru, za wa łu ser ca i uda ru
mó zgu o 14 proc. Od 5 do 7 por -
cji wa rzyw i owo ców ob ni ża je
o 36 proc, a po nad 7 por cji
– o 42 proc.” – do da je.

Za jed na por cję uzna je się
pro duk ty o wa dze 80-100 g; mo -
że to być jabł ko śred niej wiel ko -
ści, ba nan, du ża man da ryn ka al -
bo 7 tru ska wek lub 5 śli wek.
„Jed ną por cją wa rzyw i owo ców
nie jest ka nap ka z wę dli ną,
na któ rej spo czy wa je dy nie pla -
ste rek ogór ka i po mi do ra”

– pod kre śla dr Ko zioł -Ko za kow -
ska.

Prof. Ja rosz wy ja śnia, że czę sto
spo ży cie wa rzyw i owo ców po zwa -
la utrzy mać w or ga ni zmie i we
krwi wy so ki i sta ły po ziom ko rzyst -
nych dla zdro wia sub stan cji,
w tym przede wszyst kim an ty ok -
sy dan tów i od po wied nie pH.

Z ba dań trwa ją cych po nad 8
lat i prze pro wa dzo nych w 8 kra -
jach eu ro pej skich wy ni ka, że
każ da por cja wa rzyw i owo ców
o wa dze 80 g, o 4 proc. zmniej -
sza ry zy ko zgo nów z po wo du
cho rób ser co wo -na czy nio wych.

Osiem ta kich por cji dzien nie ob -
ni ża je o 22 proc. – po wie dzia ła
prof. Kło sie wicz -La to szek.

We dług Eu ro pej skie go Ko dek -
su Wal ki z Ra kiem, aż 62 proc.
Po la ków nie spo ży wa co dzien -
nie wa rzyw i owo ców. Je dy nie 2
proc. na szych ro da ków się ga
po nie co dzien nie i zgod nie z za -
le ce nia mi, czy li co naj -
mniej 400 g na do bę.

PAP – NAUKA W POLSCE, 
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Wi tam,
Pi szę do Pań stwa z proś bą o po moc

w związ ku z za sił ka mi na te re nie Nie -
miec. Mój mąż prze szedł na nie miec -
ką umo wę 22.09.2014 ro ku. Ma my
dwo je dzie ci: cór ka 3 la ta i sy nek rok.
Ja obec nie mam umo wę o pra cę
na czas nie okre ślo ny z tym, że do bro -
wol nie prze szłam na urlop wy cho waw -
czy na 3 la ta. W Pol sce nie na le żą
nam się żad ne za sił ki na dzie ci i nie
na le ży mi się płat ne wy cho waw cze.
Mąż bę dzie wnio sko wał w Niem czech
o ro dzin ne na dzie ci, a czy na mnie ja -
kieś za sił ki przy słu gu ją??? Do dam, że
z dzieć mi miesz kam w Pol sce, a mąż
ma mel du nek w Niem czech. Bar dzo
pro szę o od po wiedź

Z gó ry dzię ku ję

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

Od po wiedź:

Mo że cie mieć Pań stwo szan sę
na uzy ska nie Be treu nungs geld – za sił -
ku opie kuń cze go na rocz ne go sy na oraz
na Kin de rzu schlag. Nie ste ty ma my zbyt
ma ło da nych od no śnie Pań stwa, by
osą dzić czy na pew no mo że cie Pań stwo
do stać te świad cze nia.

Wi tam ser decz nie,
Mój mąż pra cu ją cy na te re nie Ho lan -

dii idzie na za si łek dla bez ro bot nych,
chce go po tem prze nieść do Pol ski.
Chcie li śmy do wie dzieć się, jak wy glą da
wte dy spra wa z za sił kiem ro dzin nym
na dzie ci. Pro szę o szyb ka i ja sną od po -
wiedź. 

Bar dzo dzię ku ję i po zdra wiam

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

Od po wiedź:

W przy pad ku po zo sta wa nia na za sił -
ku dla bez ro bot nych w cią gu dal szym
ma cie Pań stwo pra wo do za sił ku ro -
dzin ne go z Ho lan dii. 

Wi tam dro ga Re dak cjo,
W ostat ni week end mia łam wy pa dek

w pra cy, mo ja sto pa zo sta ła przy gnie cio -

na po mię dzy pa le tę i wó zek wi dło wy.
Mój stan zdro wia nie po zwa la mi na dal -
szą pra cę (sto pa jest opuch nię ta i obo la -
ła, mam roz cię te go pal ca. Pra cu ję w Ho -
lan dii przez biu ro po śred nic twa pra cy,
na pi sa li mi, że w nie dzie lę koń czą ze
mną współ pra cę z po wo du mo jej nie -
zdol no ści do pra cy i wy sy ła ją spra wę
do UWV (chcą tak że, abym wy je cha ła
do Pol ski). Za sta na wia mnie jak UWV
skon tak tu je się ze mną, je że li bę dę
w Pol sce? Czy po win nam je chać?

Pro szę o ra dę

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

Od po wiedź:

Je śli pra co daw ca Pa nią zgło sił
do UWV, to za zwy czaj do dwóch ty go dni
cza su usły szy Pa ni wie ści z Urzę du.
Na ten czas le piej po zo sta wać na te re -
nie Ho lan dii. 

Wi tam ser decz nie,
Ubie ga łam się po za sił ku ma cie -

rzyń skim o za si łek dla bez ro bot -
nych. Wszyst ko szło do brze, do sta -
łam pierw sze dwie wy pła ty, po tem
ja kieś wa ka cyj ne, ale nie otrzy ma -
łam pie nię dzy za trze ci mie siąc.
Cze ka łam mie siąc, po tem wy sła łam
pi sma, ema il i to nie je den. Do pie ro
po sze ściu ty go dniach da li mi od po -
wiedź, że nie do sta nę resz ty pie nię -
dzy, bo nie po ja wi łam się na żad nym
spo tka niu. Acz kol wiek, gdy do sta -
łam list na pierw sze spo tka nie, mój
sy nek miał czte ry mie sią ce i był cho -
ry... Na pi sa łam, że nie mo gę przy je -
chać, po da łam po wód i w ogó le
wszyst kie szcze gó ły. Na pi sa łam od -
wo ła nie od ich de cy zji, ale na dal
cze kam. Przy sła li mi pi smo, że
w cią gu dwóch ty go dni ktoś się
do mnie ode zwie. Czy mam szan sę
wy grać i czy UWV zwró ci mi pie nią -
dze czy ra czej nie mam się co łu -
dzić? Pro szę o od po wiedź.

Z gó ry dzię ku ję

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

Od po wiedź:

Spra wa wy da je się być skom pli ko wa -
na. Je śli wy sto so wa ła Pa ni od wo ła nie
do Urzę du, to w je go obo wiąz ku bę dzie
dać Pa ni od po wiedź. Ja ka ona bę dzie,
w du żej mie rze za le ży od Urzęd ni ka,
któ ry okre śli za sad ność od wo ła nia.

Wi tam,
Pra co wa łem w Ho lan dii, mia łem wy -

pa dek w Pol sce, te raz je stem spa ra li żo -
wa ny. Wy pa dek był w 2008 ro ku. Te raz
przy zna no ren tę z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy i mo je za py ta nie: czy mo gę się
sta rać o do fi nan so wa nie do sprzę tu re -
ha bi li ta cyj ne go i or to pe dycz ne go lub
zwro tów rze czy nie zbęd nych mi do eg zy -
sten cji z do zna ną mi nie peł no spraw no -
ścią.

Po zdra wiam  

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

Od po wiedź:

Nie ma żad nych ta kich do fi nan so -
wań. W mo men cie, gdy bę dzie Pan się
roz li czał z po dat ku w Ho lan dii, mo że
Pan od li czyć so bie kosz ty po nie sio ne
na re ha bi li ta cję, pod wa run kiem, że po -
sia da Pan na to ra chun ki, fak tu ry, etc.

Wi tam ser decz nie,
W ja ki spo sób mo gę spraw dzić czy

mam pra wi dło wo na li cza ną pen sję?
Pra cu ję już pra wie osiem lat w Ho lan dii
i w su mie mój do chód nie wie le się
zwięk szył przez te la ta. Do dam rów nież,
że pra cu ję ca ły czas u jed ne go pra co -
daw cy z ma ły mi prze rwa mi (ma łe prze -
rwy, tzn. aby pra co daw ca nie dał nam
umo wy na sta łe, to za ła twiał nam kon -
trak ty w in nej fir mie). Na sa la ri sie nie wi -
dzę rów nież po trą ca nych skła dek CAO,
o tym rów nież chcia ła bym wie dzieć i za -
le ży mi, aby te skład ki by ły po trą ca ne.
Czy jest fir ma, któ ra za cho wa mo ją ano -
ni mo wość i prze ana li zu je mo ją umo wę

o pra cę i wy żej wy mie nio ne za gad nie nia
(sa la ris i po trą ca nie skła dek)?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Z tą spra wą na le ży zwró cić się
do związ ków za wo do wych. Ist nie ją one
tak że na te re nie Ho lan dii. Śmia ło mo że
je Pan od na leźć w in ter ne cie, na przy -
kład FNV (www. fnv. nl) lub CNV (www.
cnv. nl).

Wi tam,
Chciał bym się do wie dzieć czy jak pra -

cu je w agen cji pra cy i nie mam na kontr -
ak cie na pi sa nych ile fir ma mi ofe ru je go -
dzin, to czy mo gę sta rać się o za si łek?
Te raz w tym ty go dniu mam 10 go dzin,
w na stęp nym mo że być po dob nie. 

Dzię ku je za po moc

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

Od po wiedź:

Je śli do brze ro zu mie my, ma Pan
na my śli do fi nan so wa nie do go dzin. Je -
śli na kontr ak cie nie jest ja sno okre ślo -
na licz ba go dzin, to do fi nan so wa nie ta -
kie nie ste ty nie bę dzie się na le żeć.

Wi tam,
Mam pe wien pro blem. A mia no wi cie

od pra wie 3 ty go dni nie mam pra cy
w swo im biu rze, chcia ła bym się sta rać
o otrzy ma nie za sił ku do utra co nych go -
dzin. Pra cu ję w tej fir mie od 6 stycz -
nia 2014 ro ku. Już za nie dłu go mi nie
rok, umo wę otrzy ma łam na 78 ty go dni.
Prze pa trzy łam do kład nie swo ją umo wę,
na któ rej pi sze, że gwa ran tu ją co naj -
mniej 5 go dzin ty go dnio wo. Jed nak nie
wy da je mi się, że by te go dzi ny jak kol -
wiek po mo gły mi w opła ce niu miesz ka -
nia (pry wat ne go) i utrzy ma nie się. Wiem
tak że, że po prze pra co wa niu cią gło ści
pew ne go okre su, ta ki za si łek mi się na -
le ży. Bar dzo pro szę o po moc: jak go uzy -
skać i ja kieś szcze gól niej sze wa run ki
speł nie nia do otrzy ma nia za sił ku. 

Dzię ku je ser decz nie i po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Umo wa o pra cę, na któ rej sta no wi, iż
mi ni mal ny gwa ran to wa ny czas pra cy
to 5 go dzin, nie ste ty dys kwa li fi ku je
przez otrzy my wa niem do fi nan so wa nia
do go dzin.

Wi tam,
Mam py ta nie od no śnie za sił ku ro dzin -

ne go z Nie miec na dziec ko. Mój syn

ma 14 lat, mój by ły mąż (w paź dzier ni -
ku 2014 ro ku roz wie dli śmy się) miesz ka
i pra cu je w Niem czech od 5 lat, ja z sy -
nem miesz kam w Pol sce. Od kil ku lat
sta ra łam się o za si łek ro dzin ny na na -
sze go sy na. Te raz by ły mąż przy je chał
i po in for mo wał mnie, że otrzy mał za si łek
i spła tę z 2 lat, tyl ko żad na ma te ma ty ka
mi nie pa su je, gdyż dał mi 10300 zł
za te 2 la ta, stwier dził że nie mu si mi da -
wać tych pie nię dzy, bo to są je go pie nią -
dze, nie po ka zał mi żad nej de cy zji. Czy
moż li we, że by spła ta by ła tyl ko z 2 lat
i w ta kiej kwo cie czy mo że nie od da wać
mi za sił ku ro dzin ne go na sy na i gdzie
moż na do stać od pis de cy zji przy zna ją -
cej za si łek ro dzin ny.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

O za si łek ro dzin ny z Nie miec moż -
na się sta rać na wet do czte rech lat
wstecz. Na sy na po win no przy słu gi wać
na wet 184 eu ro na mie siąc. O ko pię de -
cy zji na le ży się zwró cić do Fa mi lien kas -
se – Nie miec kie go Urzę du So cjal ne go.

Wi tam,
Od grud nia 2012 pra cu ję w Ho lan -

dii, nie ste ty mo ja pra ca za koń czy się
z koń cem te go ro ku (speł niam wa -
run ki do ubie ga nia się o za si łek
UWV). Nie daw no do wie dzia łem się
o do ku men cie U1. Pierw sze py ta nie
to czy moż na uzy skać ta ki do ku ment
z Pol ski bę dąc w Ho lan dii? Dru ga
spra wa wy ma ga przed sta wie nia owej
sy tu acji... We wrze śniu 2012 ro ku zo -
sta łem zwol nio ny z mo jej do tych cza -
so wej ''pra cy'' w Pol sce. Przez
okres 6 lat by lem żoł nie rzem za wo -
do wym sił zbroj nych RP. De cy zją mo -
ich prze ło żo nych zo sta łem zwol nio ny
ze służ by na sku tek wcze śniej sze go
otrzy ma nia pra wo moc ne go wy ro ku
Są du Re jo no we go ska zu ją ce go mnie
na po zba wie nie wol no ści z za wie sze -
niem tej ka ry. Sta jąc się bez ro bot nym
cy wi lem, uda łem się do PUP, gdzie
po kil ku dnio wym roz pa try wa niu mo -
je go przy pad ku gro no ''spe cja li stów''
stwier dzi ło, że za si łek mi się nie na le -
ży (przy czym pra cow ni cy urzę du wy -
ka za li się bra kiem pro fe sjo na li zmu,
we dług mnie stwier dze nie to by ło nie
słusz ne). Czy w ta kim wy pad ku mam
pra wo uzy skać U1 lub w ja kiś in ny
spo sób przed sta wić te la ta pra cy
do UWV?

Po zdra wiam:)

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

Od po wiedź:

O druk U1 oczy wi ście moż na sta rać
się za ocz nie, prze by wa jąc jed no cze śnie
w Ho lan dii. Za sad ni czo w Pa na sy tu acji
jak naj bar dziej moż na przed sta wić te
la ta pra cy, ale by za si łek w Ho lan dii
prze dłu żyć w cią gu ostat nich 5 lat trze -
ba pra co wać mi ni mal nie 4 la ta.
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Pytania do eksperta – listy Czytelników

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

Otrzymaliśmy od Was wiele listów odnośnie
spraw dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy cztery
z nich. Na pytania czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii Podatkowej
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

l  l  l

Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.
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l Maj ster po ucza bu dow -
lań ców:

– Słu chaj cie, ju tro przy jeż dża
ko mi sja od bior cza. Co kol wiek
by się nie dzia ło, uda waj cie, że
tak mia ło być.

Na stęp ne go dnia ko mi sja
oglą da bu dy nek, a tu na gle łup
– jed na ze ścian wa li się z hu -
kiem. In spek to rzy od ska ku ją
prze ra że ni, a sto ją cy obok ro bot -
nik spo koj nie spo glą da jąc na ze -
ga rek oznaj mia:

– No tak, 10: 43. Wszyst ko
zgod nie z har mo no gra mem.

l Po li cjant za trzy mu je po -
dej rza ne au to. 

– Do ku men ty pro szę! 
Kie row ca po da je do ku men ty,

po li cjant je prze glą da i py ta: 
– Broń jest? 
– Jest. Oto au to mat Ka łasz ni -

ko wa i dwie pacz ki na bo jów
– od po wia da spo koj nie kie row -
ca. 

Po li cjant tro chę się zdzi wił,
ale py ta da lej: 

– A nar ko ty ki? 
– Tak, Tu jest 10 kg he ro iny

na sprze daż, a ta am fa to dla
mnie…

Jesz cze bar dziej zdzi wio ny po -
li cjant py ta da lej: 

– A w ba gaż ni ku co jest? 
– W ba gaż ni ku jest cia ło. Cia -

ło po li cjan ta. Jest tam miej sce
jesz cze na jed ne go. 

– No… no… to sze ro kiej dro gi,
kie row co!

l Sta ra wdo wa i wdo wiec
spo ty ka ją się od pię ciu lat. Fa -
cet w koń cu zde cy do wał się
jej oświad czyć. Szyb ko od po -
wie dzia ła: „Tak”. Na stęp ne go
ran ka fa cet się bu dzi, ale nie
pa mię ta, co od po wie dzia ła!
Za sta na wia się:

– By ła uszczę śli wio na? Chy ba
tak. Nie. Wy śmia ła mnie.

Po go dzi nie da rem nych prób
przy po mnie nia so bie jak to by ło,
dzwo ni do niej. Za wsty dzo ny
przy zna je, że nie pa mię ta jej od -
po wie dzi na pro po zy cję mał żeń -
stwa.

– Och – krzy czy bab cia – tak
się cie szę, że dzwo nisz. Pa mię -
ta łam, że po wie dzia łam „tak”,
ale za po mnia łam ko mu...

l Pe wien fa cet po padł w kło po -
ty fi nan so we. Je go fir ma po pa dła
w dłu gi, stra cił sa mo chód, bank
chciał za jąć dom. Po sta no wił za -
grać w Lot to. Nie ste ty nie wy grał.
Mo dli się więc do Bo ga:

– Bo że, mo ja fir ma ban kru tu -
je, mo gę stra cić dom, spraw, że -
bym wy grał w Lot to!

W na stęp nym lo so wa niu zno -
wu wy grał ktoś in ny. Zno wu się
mo dli i bła ga:

– Bo że, za ty dzień stra cę
dom, gdzie się po dzie ję z ro dzi -
ną?!

Zno wu wy gry wa ja kiś in ny
gość.

– Bo że, nie masz li to ści? Mo ja
ro dzi na gło du je, ju tro bank nas
wy rzu ci z do mu, po zwól mi wy -
grać w Lot to!

Na gle wi dzi błysk i sta je
przed ob li czem roz gnie wa ne go
Bo ga:

– Mo gę ci po móc, ale wy krze -
saj też coś z sie bie – wy peł nij
wresz cie ten ku pon!

l Tak sów karz wio zą cy ma -
ry na rza pę dzi jak wa riat po -
mi mo mgły gę stej jak mle ko.

– Jak pan w ta kiej mgle po tra -
fi tak szyb ko jeź dzić? – od zy wa
się nie spo koj nie ma ry narz.

– A wy, tam na mo rzu, jak so -
bie ra dzi cie we mgle?

– Pły wa my we dług przy rzą -
dów.

– No wła śnie, ja też – za sie -
dem dzie siąt gro szy bę dzie dwo -
rzec.

l Po li cjant za trzy mu je sa mo -
chód, któ rym ja dą trzy oso by.

– Gra tu lu ję – mó wi po li cjant
– jest pan ty sięcz nym kie row cą,
któ ry prze je chał no wą szo są. Oto
na gro da pie nięż na od fir my bu -
du ją cej dro gi!

Obok po ja wia się re por ter i py -
ta:

– Na co wy da pan te pie nią -
dze?

– No cóż – od po wia da po na -
my śle kie row ca – chy ba w koń -
cu zro bię pra wo jaz dy...

Żo na kie row cy z prze ra że -
niem:

– Nie słu chaj cie go, pa no wie...
On za wsze lu bi żar to wać, gdy
za du żo wy pi je!

W tym mo men cie z drzem ki
bu dzi się sie dzą cy z ty łu dzia dek
i wi dząc po li cjan ta za uwa ża:

– A nie mó wi łem, że skra dzio -
nym sa mo cho dem da le ko nie
za je dzie my?!

l U psy chia try sie dzi trzech
wa ria tów. Le karz pod cho dzi
do pierw sze go i py ta:

– Ile jest 2x2?
– 4895.
Do dru gie go:
– Ile jest 2x2?
– Śro da.
Pod cho dzi do trze cie go:
– Ile jest 2x2?
– 4.
– Bra wo, jak na to wpa dłeś?
– Po dzie li łem 4895 przez śro -

dę.

l Przy je chał ze wsi dzia dek
i ro dzi na wy sła ła go do te -
atru.

– No i jak, po do ba ło się dziad -
ko wi w te atrze?

– Bar dzo mi się po do ba ło
a naj bar dziej na koń cu, kie dy da -
wa li płasz cze! Wzią łem trzy...

l Eg za min po praw ko wy
z geo gra fii. Przed kla są cze -
ka ją Ko wal ski i No wak. 

Ko mi sja pro si Ko wal skie go,
po ka zu je mu glo bus i py ta:

– Po wiedz nam, Ko wal ski, co
to jest?

– No... glo bus – od po wia da
Ko wal ski.

– Nie, prze cież to jest Zie mia
– two ja mat ka. Nie ste ty nie zda -
łeś.

l Ko wal ski wy cho dzi na bur -
mu szo ny. No wak py ta:

– Trud ne mia łeś py ta nia?
– Eh, po ka za li mi glo bus i po -

wie dzie li, że to mo ja mat ka...
Ko mi sja pro si No wa ka, też

sta wia przed nim glo bus i py ta:
– Po wiedz, No wak, co to jest?
– To jest mat ka Ko wal skie go

– od po wia da No wak.

l – Pa nie dok to rze, mam
pro blem...

– Słu cham.
– Co dzien nie cho dzę do skle -

pu i ku pu ję dwie flasz ki wód ki.
Bo ję się, że je stem za ku po ho li -
kiem!

l War sza wiak, Ślą zak i Ka -
szub po je cha li na wcza sy
do Egip tu. Gdy pły nę li łód ką,
wy ło wi li z wo dy gli nia ny
dzban z dziw ną pie czę cią.
Po chwi li zła ma li tę pie częć
i z dzba na wy le ciał Dżin.

– Uwol ni li ście mnie, speł nię
wa sze trzy ży cze nia. Po jed nym
na każ de go.

Ka szub:
– Ja tak ko cham Ka szu by...

Niech za wsze wo da w je zio rach
bę dzie czy sta, ryb bę dzie pod do -
stat kiem, a tu ry ści niech bę dą
po rząd ni i bo ga ci.

Dżin:
– Nud na we ży cze nie, ale jak

chcesz. Zro bio ne.
War sza wiak:
– Wy bu duj do oko ła War sza wy

ogrom ny mur, że by od gro dzić
mo je mia sto od resz ty te go za -
co fa ne go kra ju i że by żad ni wsio -
wi mi tu nie przy jeż dża li.

Dżin:
– OK. Zro bio ne. Te raz ty

– Dżin zwra ca się do Ślą za ka.
Ślą zak:
– Po wiedz mi coś wię cej

o tym mu rze wo kół War sza wy.
– No, ota cza ca łe mia sto, jest

be to no wy, wy so ki na ki lo metr
i sze ro ki na trzy ki lo me try u pod -
sta wy. Mysz się nie prze śli zgnie.

Ślą zak:
– Do bra. Na lej wo dy do peł na.
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Reklama

Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

wa ne go po ety, kom po zy to ra i ani ma to ra kul tu ry lu do wej. Wro dzo -
na mi łość do przy ro dy i po trze ba ob co wa nia z na tu rą ni gdy nie
prze szka dza ły mu w dzia łal no ści or ga ni za tor skiej. Re gu lar nie
aran żo wał Ogól no pol skie Spo tka nia Po etów i Ar ty stów, świą tecz -
ne ko lę do wa nia i roz ma ite wy da rze nia kul tu ral ne. Za ło żył Lu do wy
Ze spół Ka me ral ny „Mi nia tur ki”, z któ rym kon cer to wał w wie lu kra -
jach Eu ro py, gru pę te atral ną „Świt”, te atr jed ne go ak to ra, prze wo -
dził też in nym po dob nym przed się wzię ciom. Je go dzia łal ność spo -
ty ka ła się z uzna niem – jest m.in. ka wa le rem Brą zo we go Krzy ża
Za słu gi oraz zo stał od zna czo ny Me da lem im. dr Jor da na.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

An ty fo na
Wiecz no ścią ist nie nia...
Bóg nie odmien nie
ca ły wszech świat
od mie nia
w ła sce Bo że go Na ro dze nia
Ave Ma ria
Mat ko Od ku pie nia!!!

Me men to
trze ba po li czyć
tę ludz ką nie do lę
gdy los za gła dy cho dził
z na mi po lem
kie dy przed nó wek w dom
nasz
gło dem wcho dził
by li śmy wów czas sil ni
cią gle mło dzi
trze ba po li czyć chwi le
mrocz nej no cy
po znać cze lu ście
z któ rych ogień bu cha
usły szeć roz pacz
wo ła nie po mo cy
po znać prze wrot ność woj ny
za wie ru chy
trze ba wy dzier żyć gro zie
za wzię to ści
znieść cios znie wa gi
i grad kul rzę si sty
tu pró ba wia ry
pro bie żem przy szło ści
by ła dla wier nych
W TWYM KO ŚCIE LE
CHRY STE
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n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak t y  w  Ho lan  di i
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