
Od dnia 30 mar ca 2015 ro ku
na stą pią zmia ny w sys te mie
pra cy dla pra cow ni ków se zo -
no wych w Ho lan dii. Od tej da -
ty wzro śnie staw ka pła co wa
dla osób bę dą cych za trud -
nio ny mi w biu rach po śred -
nic twa pra cy (Uit zend bu re -
au) oraz w sys te mie tym cza -
so wym, tak więc zmia na ta
do ty czy więk szo ści Po la ków
pra cu ją cych na te re nie Ni -
der lan dów. Zmie nią się tak -
że spo so by i sys te my za trud -
nia nia, któ re są bar dzo ko -
rzyst ne w po rów na niu do po -
przed nio funk cjo nu ją cych.

Pierw szą bar dzo waż ną zmia -
ną jest stwo rze nie swo istej ba zy
da nych, w któ rej każ dy pra cow -
nik tym cza so wy bę dzie wid nieć
w re je strze in for ma cyj nym. Znaj -
dzie się w niej in for ma cja od no -
śnie po zio mu wy na gro dze nia
oraz sta wek go dzi no wych, w ja -
kich da na oso ba jest lub by ła za -
trud nio na. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Jedenaście zespołów z Polski
wystartuje w Shell Eco-marathon

Akt oskarżenia dla naukowców 

Pomysł
studenta
na łatwe
znalezienie
miejsca
parkingowego
w Rzeszowie

Zmia ny w sys te mie za trud nia nia pra cow ni ków

FOT. RGBSTOCK. COM / STEVE WOODS
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Jest to nie zmier ne udo god nie -
nie, po nie waż przej rzy stość tych
da nych zmniej szy po ziom
oszustw, do ja kich nie raz do cho -
dzi przy pod pi sy wa niu umów
pra cow ni czych i wsze la kich kon -
trak tów. Nie ste ty do tej po ry nie
by ły to sy tu acje rzad kie. 

Na stą pi ły tak że zmia ny w tzw.
„fa zach pra cy”, a kon kret nie
w fa zie A oraz B i C. Przy po mnij -
my: fa za A trwa od 1 do 78 ty go -
dnia pra cy (za jed nym wy jąt -
kiem – do ty czy on osób w wie ku
eme ry tal nym, ale to rzad kość,
więc to po mi ja my). Czę sto jest
trak to wa na ana lo gicz nie do pol -
skiej umo wy „prób nej”. W tej fa -
zie nie ma zna cze nia, ile pra cu je
się go dzin – czy jest to stan dar -
do we 40 go dzin na ty dzień, czy
ma się tak że nad go dzi ny, czy
kon trakt opie wa na tak zwa ne
„0 go dzin”. Ist nie nie ta kich za pi -
sów na te mat fa zy A jest otwar -
tą furt ką do oszustw i nie do po -
wie dzeń, na któ rych w efek cie
pra cow ni cy tym cza so wi tra cą
i to nie tyl ko pie nią dze. Zo sta ła
ona stwo rzo na dla osób, któ re
do pie ro roz po czy na ją pra cę i jest
po rów ny wa na do pol skiej „umo -
wy śmie cio wej”. Do cho dzi w niej
nie jed no krot nie do wie lu nad -
użyć ta kich jak „kon tak ty 0-go -
dzi no we”, kon trak ty wy sta wia ne

na ty dzień pra cy, co każ dy ty -
dzień, etc. 

Od 30 mar ca 2015 ro ku rząd
ho len der ski pla nu je zmniej sze -
nie ilo ści umów 0-go dzi no wych
oraz co ty go dnio wych do mi ni -
mum. Głów nym ce lem, ja ki so -
bie za zna czył, jest zu peł ne ich
wy eli mi no wa nie, dzię ki cze mu
umo wy o pra ce i kon trak ty bę dą
zgod ne z pra wem pra cy i nie bę -
dą na ru sza ły praw pra cow ni -
czych w Ho lan dii. 

Umo wy 0-go dzi no we i in ne
umo wy tak zwa ne „śmie cio we”,
zo sta ną wy eli mi no wa ne w ta ki
spo sób, iż za miast nich pra co -
daw cy bę dą mieć obo wią zek
zmie nić je na umo wy z co naj -
mniej 3 go dzin nym cza sem pra cy
na ty dzień. Ozna cza to, że każ dy
pra cow nik tym cza so wy bę dzie
mieć gwa ran to wa ne mi ni mum 3
go dzi ny pra cy w każ dym ty go dniu
ro bo czym. Sta nie się tak już po -
cząw szy od 1 lip ca 2015 ro ku,
tak więc od trze cie go kwar ta łu te -
go ro ku. Co wię cej, po pierw -
szych 26 ty go dniach pra cy (pół
ro ku) na ko lej nym kontr ak cie
w tej fa zie po ja wią się tak że gwa -
ran to wa ne go dzi ny. 

Na to miast fa za B, któ ra na stę -
pu je po fa zie A, od 30 mar -
ca 2015 ro ku bę dzie mo gła
trwać mak sy mal nie 4 la ta lub
przez 6 kon trak tów. Do tej po ry
fa za B trwa ła ‹ ‹ ‹

Zmia ny w sys te mie za trud nia nia pra cow ni ków

FOT. RGBSTOCK. COM / SALVA BARBERA FOT. RGBSTOCK. COM / ADRIAN VAN LEEN



‹ ‹ ‹ od po wied nio przez 2 la -
ta lub przez 8 ko lej nych pod pi sa -
nych umów o pra cę. Jest to zmia -
na istot na, po nie waż wie le agen -
cji pra cy tym cza so wej wo li pod pi -
sy wać kon trak ty krót kie, czy li
jest ich więk szą ilość. Pra co daw -
cy tym cza so wi wo lą pod pi sać 6
umów na rok z pra cow ni kiem,
niż 2 umo wy na trzy la ta – z ich
punk tu wi dze nia jest to bez piecz -
niej sze. Zmniej sze nie li czy z 8
do 6 spo wo du je to, że wię cej
osób bę dzie mo gło przejść
na kon trakt sta ły, czy li umo wę
o pra cę na czas nie ogra ni czo ny,
czy li w skró cie fa zę C.

Od no śnie tej ostat niej fa zy
tak że na stę pu ją wiel kie zmia ny,
w szcze gól no ści w kwe stii płac.
Oso by pra cu ją ce na tak zwa nym
kontr ak cie sta łym otrzy ma ją wy -
na gro dze nie co naj mniej ta kie,

ja kie otrzy my wa -
li na wcze śniej -
szej fa zie B.
Pierw szy raz ma -
my do czy nie nia
z gwa ran cja wy -
na gro dze nia. Co
ro ku ich wy na -
gro dze nie bę dzie
tak że in dek so -
wa ne (w sto sun -
ku do za rob ków
z ro ku po przed -
nie go) stąd też
co rocz nie mo gą
one się spo dzie -
wać usta wo wej pod wyż ki.

Już od 1 stycz nia 2015 ro ku
pła ce dla pra cow ni ków tym cza so -
wym wzro sły śred nio o 1,8%.
Od 30 mar ca 2015 ro ku znów
ma ją być wyż sze. Ozna cza to, że
wy na gro dze nia dla lu dzi pra cu ją -

cych za gra ni cą bę dą sys te ma -
tycz nie wzra stać. Sza cu je się, że z   
no wą struk tu rą wy na gro dze nia
wzro sną jesz cze śred nio o 4,5%
dla naj niż szych wy na gro dzeń oraz
do 18% dla naj wyż szych płac. Tak
więc ży czy my wszyst kim pra cow -
ni kom tym cza so wym w Ho lan dii
nie co grub sze go port fe la:-).

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy
w tym zakresie zapraszamy do wysyłania 

e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. 
Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

FOT. RGBSTOCK. COM / HERIBERTO
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Pierw sze spo tka nie Po -
lish Pro fes sio nal Wo men
in the Ne ther lands od by -
ło się 17 kwiet nia w Bil -
der berg Gar den Ho tel,
w Am ster da mie. W spo -
tka niu wzię ło udział bli -
sko 30 pol skich pro fe -
sjo na li stek, dzia ła czek
spo łecz nych i ko biet biz -
ne su.

Re kord eks cen trycz ne go Phi -
le asa Fog ga i je go sza leń cza
po dróż do oko ła świa ta wy da je
się bled nąć w po rów na niu
do te go cze go moż na by ło do -
świad czyć pod czas spo tka nia.
W cią gu za le d wie kil ku go dzin
moż na by ło prze nieść się w nie -
mal wszyst kie za kąt ki Pol ski
i po znać hi sto rie ko biet suk ce -
su, któ re od na la zły swój dru gi
dom w Ho lan dii. Oto w jed nym
miej scu spo tka ły się ko bie ty re -
pre zen tu ją ce róż ne bran że

i spe cjal no ści, a tak że pa nie
pro wa dzą ce wła sne fir my.
Wśród do mi nu ją cych te ma tów
po ja wia ły się te ma ty do ty czą ce
do świad czeń w pra cy w mię dzy -
na ro do wym śro do wi sku, a tak -
że za baw ne aneg do ty z ży cia
i pra cy w Ho lan dii. To by ło
z pew no ścią nie zwy kle do -
świad cze nie dla każ dej z Pan
bez wzglę du na to czy w kra ju
tu li pa nów spę dzi ły kil ka na ście
lat, czy za le d wie kil ka mie się cy.

Piąt ko we spo tka nie by ło in -
au gu ra cja zu peł nie no wej ini -
cja ty wy. Au tor ką po my słu po -
wo ła nia gru py zrze sza ją cej ak -
tyw ne za wo do wo Po lki miesz -
ka ją ce i pra cu ją ce w Ho lan dii
jest Mo ni ka Bo om ga ard
„Na Lin ke dIn przy ku ła mo ją
uwa gę ogrom na ilość ko biet
z Pol ski, kt�re ma ją cie ka we
sta no wi ska w roż no rod nych fir -
mach w Ho lan dii lub, kt�re sa -
me ta ką fir mę pro wa dzą. Każ -
da z Nas po przez wy jazd z Pol -
ski stra ci ła przy ja ci�ł i zna jo -
mych. Po my sla łam wte dy, że
faj nie by by ło m�c Nas ze so bą

ja koś po łą czyć. Na sza gru pa
sta ra się na grun cie za wo do -
wym stwo rzyć na miast kę zo -
sta wio nych w Pol sce zna jo mo -
ści.” W re ali za cji te go po my słu
wspo ma ga Mo ni kę Ju li ta Da -
vies, kt�ra przy go to wa ła dla
gru py stro nę in ter ne to wą.

Po lish Pro fes sio nal Wo men
in the Ne ther lands nie po sia da
jesz cze oso bo wo ści praw nej.
Z za ło że nia ma być jed nak
czymś wię cej niż tyl ko miej -
scem spo tkań i roz mów o Pol -
sce. Ma wspie rać przed się bior -
cze Po lki, po ma gać im roz wi jać
swój po ten cjał – być plat for ma
wy mia ny wie dzy, do świad czeń
i roz wo ju oso bi ste go. 

Ko lej ne spo tka nie Po lish
Pro fes sio nal Wo men in the Ne -
ther lands już w ma ju. 

Za pra sza my!
Wię cej in for ma cji znaj dzie -

cie tu taj: po li sh pro fes sio nal wo -
men. com

TEKST/FOT. NOTATKA PRASOWA

POLISH PROFESSIONAL WOMEN IN

THE NETHERLANDS

Polish Professional Women
– nowa inicjatywa dla

pracujacych Polek w Holandii



5Reklama



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 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 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 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.

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 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.
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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 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. Dla cze go pra ca z AVON?
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, a co
za tym idzie, wszyst kie pro duk -
ty są w pol skich ce nach. Ce ny
za tem, w prze li cze niu na EU RO,
są na praw dę ni skie, a to z ko lei
jest do sko na ły ar gu ment do za -
chę ce nia klien tek do wy pró bo -
wa nia do brej ja ko ści ko sme ty -
ków. 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. Dar mo wa
re je stra cja Ty pla nu jesz ile go -
dzin pra cu jesz. Za pra szam.
Skon tak tuj się ze mną: An ge li -
ka, tel: 0617 800 383, ema -
il:avon ho lan dia@vp.pl.

PRACA



Je de na ście ze spo łów stu -
denc kich z sze ściu pol skich
uczel ni tech nicz nych weź mie
udział w mię dzy na ro do wych
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.

W tym ro ku do fi na ło wych za -
wo dów Shell Eco -ma ra thon Eu -
ro pe za kwa li fi ko wa ło się 11 ze -
spo łów stu denc kich z sze ściu
pol skich uczel ni tech nicz nych.

Po li tech ni kę War szaw ską bę -
dzie re pre zen to wał ze spół SKAP,
czy li twór cy po jaz du „Kro pel -
ka 2015”. Wy zwa niem, ja kie po -
sta wi li so bie stu den ci na te go -
rocz ny Shell Eco -ma ra thon Eu ro -
pe, jest po bi cie re kor du Pol ski
usta no wio ne go przez po przed -
nią „Kro pel kę” i prze ła ma nie
gra ni cy 1000 km prze je cha nych
na jed nym li trze pa li wa.

W za wo dach weź mie też
udział ze spół SKA P2 z po jaz dem
„PAKS+”. W 2013 ro ku ze spół
zdo był 1. miej sce w ry wa li za cji
po jaz dów w swo jej ka te go rii,
z wy ni kiem 334,2km przy zu ży -
ciu 1 li tra ben zy ny. W ubie głym
ro ku po jazd osią gnął lep szy wy -
nik, jed nak nie utrzy mał miej sca

na naj wyż szym stop niu po dium.
Dy stans 376,5km/l ben zy ny dał
ze spo ło wi 2. miej sce, za eki pą
z Fran cji, któ ra na 1 li trze ben zy -
ny prze je cha ła aż 468,8km.

„Ce lem, któ ry so bie po sta wi li -
śmy w tym ro ku, jest osią gnię cie
jesz cze lep sze go wy ni ku dzię ki
no wym roz wią za niom, któ re
wpro wa dza my w po jeź dzie.
W ze spo le czuć ro sną cą ad re na -
li nę i ocze ki wa nie na mo ment,
gdy efek ty na szej ca ło rocz nej
pra cy zo sta ną pod da ne pró bie
w kon fron ta cji z in ny mi te ama -
mi z Eu ro py” – mó wi me na dżer
ze spo łu Krzysz tof Ba na sik.

Po li tech ni kę War szaw ską, po -
za ze spo ła mi SKAP, bę dą re pre -
zen to wa ły tak że ze spo ły Gre -
enAr row oraz twór cy po jaz du
„Hus sar” – Simr Te am.

Z Po li tech ni ki Lu bel skiej, któ -
ra uczest ni czy w kon kur sie
od 2010 ro ku, do Rot ter da mu
je dzie eki pa ELVIC TE AM – twór -
cy na pę dza ne go ener gią elek -
trycz ną po jaz du „ELVIC 3 ep si -
lon”. „Na sze przy go to wa nia to
wie le mie się cy pra cy oraz du ża
ilość wy rze czeń. Ma my w koń cu
ko lej ną oka zję aby spraw dzić
swój pro jekt w mię dzy na ro do -
wych za wo dach” – mó wi me na -
dżer ze spo łu Do mi ni ka Po be -
resz ko.

Rów nież od 2010 ro ku
w Shell Eco -ma ra thon obec -

na jest Po li tech ni ka Gdań ska.
W tym ro ku bę dzie re pre zen to -
wa na przez dwa ze spo ły: Hy dro -
gen Car PG oraz te go rocz ne go
de biu tan ta, ze spół KNKP Ra -
cing. Ten ostat ni na za wo dy przy -
go to wał po jazd „Sa git ta”, przy -
po mi na ją cy wy glą dem kul to we -
go Fia ta 126p. „Zde cy do wa li -
śmy się wziąć udział w Shell Eco -
-ma ra thon Eu ro pe po nie waż jest
to do sko na ła oka zja do zdo by cia
cen nych do świad czeń, za rów no
pod ką tem pro jek to wa nia po jaz -
du, jak rów nież moż li wo ści wy -
mia ny wie dzy z in ny mi uczest ni -
ka mi za wo dów” – mó wi me na -
dżer ze spo łu Piotr An drze jew ski.

Z Po li tech ni ki Ślą skiej na star -
cie za wo dów sta ną ze spo ły:
Smart Po wer – twór cy na pę dza -
ne go ba te rią elek trycz ną po jaz -
du „Mu SHEL L ka” oraz Smart Po -
wer Urban z po jaz dem „BY TEL”.

Przed sta wi cie lem Po li tech ni -
ki Łódz kiej bę dzie ze spół Iron
War riors, twór cy na pę dza ne go
ben zy ną po jaz du „Eco Ar row II”.
Woj sko wą Aka de mię Tech nicz -
ną, któ ra weź mie udział w kon -
kur sie po raz dru gi, bę dzie re pre -
zen to wał ze spół WAT ECO TE AM
i ich trzy ko ło wy bo lid „WAT GRE -
EN 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. Pol skie ze spo ły przy go to -
wa ły sie dem fu tu ry stycz nych po -
jaz dów w ka te go rii „Pro to ty pe”
oraz czte ry w ka te go rii „Urban -
Con cept”.

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. Po la cy są
obec ni na Shell Eco -ma ra thon
Eu ro pe od 2006 ro ku. De ka dę

te mu w za wo dach wziął udział
je den ze spół, któ ry re pre zen to -
wał Stu denc kie Ko ło Ae ro dy na -
mi ki Po jaz dów (SKAP) przy Po li -
tech ni ce War szaw skiej.

Obec nie 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 no mię dzy 9
a 12 kwiet nia w De tro it, w sta nie
Mi chi gan, zaś azja tyc ka edy cja
od by ła się w dniach 26 lu te go
– 1 mar ca w Ma ni li na Fi li pi -
nach.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Jedenaście zespołów z Polski
wystartuje w Shell Eco-marathon
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Brak umie jęt no ści
mięk kich ab sol wen -
tów, zbyt ma ły na cisk
na sta że oraz ni ski po -
ziom ka dry dy dak tycz -
nej, to nie któ re po wo dy
nie do pa so wa nia ofer ty
uczel ni do po trzeb ryn -
ku pra cy – mó wi li
uczest ni cy de ba ty zor -
ga ni zo wa nej we wto rek
w War sza wie. 

Pod czas spo tka nia ws. „Dla -
cze go pol skie szkol nic two wyż -
sze nie zda je eg za mi nu?” dys ku -
to wa no na te mat przy go to wa nia
ab sol wen tów do po trzeb ryn ku
pra cy. Za pre zen to wa no tak że ra -
port: „Pol skie szkol nic two wyż -
sze a po trze by ryn ku pra cy” przy -
go to wa ny w ra mach pro jek tu
„Think Pa ga! Aka de mia Ana liz
i Me diów” Fun da cji im. Le sła wa
A. Pa gi.

„W cią gu ostat nich 25 lat licz -
ba stu den tów w Pol sce zwięk -
szy ła się po nad czte ro krot nie.
Jed nak struk tu ra kie run ków,
na któ rych stu diu ją mło dzi Po la -
cy nie jest do pa so wa na do po -

trzeb ryn ku pra cy. Już te raz sza -
cu je się, że bra ku je oko ło 50 tys.
in for ma ty ków, a z ko lei ma my
nad miar ab sol wen tów in nych
kie run ków w szcze gól no ści fi lo -
lo gii czy po li to lo gii” – po wie dział
we wto rek je den z au to rów ra -
por tu, Alek san der Olech no wicz.

Przy po mniał, że w cią gu ostat -
nich 10 lat licz ba osób bez ro bot -
nych z wy kształ ce niem wyż szym
wzro sła o po nad 70 proc.
– ze 150 tys. do 260 tys., pod -
czas gdy licz ba wszyst kich bez -
ro bot nych spa dła o oko ło 30
proc. „To po ka zu je, że rze czy wi -
ście sam dy plom uczel ni wyż szej
nie po zwa la au to ma tycz nie zna -

leźć pra cy” – mó wił Olech no -
wicz.

Z cy to wa ne go w ra por cie ba -
da nia prze pro wa dzo ne go
w 2014 ro ku przez Gum tree wy -
ni ka, że we dług oko ło 20 proc.
ab sol wen tów szkół wyż szych
mię dzy 27. a 30. ro kiem ży cia
dy plom ukoń cze nia stu diów
wyż szych cał ko wi cie nie przy dał
się im na ryn ku pra cy. Ko lej -
ne 30 proc. uwa ża, że ra czej im
się on nie przy dał. We dług au to -
rów ra por tu „Pol skie szkol nic two
wyż sze a po trze by ryn ku pra cy”,
tyl ko w ostat nim ro ku nie do pa -
so wa nie struk tu ry stu diów
do po trzeb ryn ku pra cy ‹ ‹ ‹
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Stu dent Wyż szej Szko ły In -
for ma ty ki i Za rzą dza nia
w Rze szo wie wy my ślił spo -
sób, jak dzię ki be aco no wi,
czy li na daj ni ko wi, któ ry przez
blu eto oth ko mu ni ku je się ze
smart fo nem, zna leźć bez
pro ble mu w Rze szo wie wol ne
miej sce par kin go we. 

Roz wią za nie za pro po no wa ne
przez Wal de ma ra Bień ka znacz -
nie ogra ni cza klu cze nie po mie -
ście au tem w po szu ki wa niu wol -
ne go miej sca par kin go we go. Bę -
dzie to szcze gól nie przy dat ne
od je sie ni br.; wte dy bo wiem
w Rze szo wie zo sta nie wpro wa -
dzo na stre fa płat ne go par ko wa -
nia.

Bie niek wy ja śnił, że na otwar -

tej prze strze ni trud no jest wpro -
wa dzić sys tem elek tro nicz ny,
funk cjo nu ją cy na par kin gach
przy ga le riach han dlo wych, któ ry
wska zy wał by wol ne miej sce
do za par ko wa nia. Tym cza sem
be acon ma mak sy mal ny za sięg
i dzię ki te mu mo że po wia da -
miać o lo ka li za cji wol nych
miejsc, a tak że pre cy zyj ne kie ro -
wać do par ko ma tu i in for mo wać
o ce nie par kin gu.

„Be acon wy mu si od two rze nie
in for ma cji dźwię ko wej o miej -
scach par kin go wych i o fak cie,
że wje cha li śmy w stre fę płat ne -
go par ko wa nia. Po za wska za -
niem miej sca do za par ko wa nia
be aco ny po wia do mią kie row cę,
że wje chał do stre fy A i gro zi to
man da tem. Ko mu ni ka ty bę dą
też ostrze gać kie row ców w miej -
scach wy jąt ko wo nie bez piecz -
nych” – wy ja śnił Bie niek.

Pod kre ślił jed no cze śnie, że
be aco ny mo gą być wy ko rzy sty -
wa ne nie tyl ko przez kie row ców.
Mo gą też np. po wia da miać ro -
we rzy stów o miej scach do po zo -
sta wia nia ro we rów, czy pie szych
o lo ka li za cji wy po ży czal ni ro we -
rów wraz z cen ni kiem. „Na przy -
stan kach au to bu so wych mia sto
mo że też prze ka zy wać miesz -
kań com bie żą ce ak tu al no ści”
– za uwa żył.

Au tor po my słu jest stu den tem
dzien ni kar stwa i ko mu ni ka cji
spo łecz nej w Wyż szej Szko le In -
for ma ty ki i Za rzą dza nia w Rze -
szo wie. Je go po mysł wy grał kon -
kurs „Re ady, ste ady, BE ACON!”,
zor ga ni zo wa ny przez je go ma -
cie rzy stą uczel nię. Uczest ni cy

kon kur su mie li zna leźć roz wią -
za nia kon kret nych pro ble mów
w naj bliż szym oto cze niu lub ta -
kie, któ re uła twia ją ży cie.

W kon kur sie wzię li udział stu -
den ci Wyż szej Szko ły In for ma ty -
ki i Za rzą dza nia w Rze szo wie,
Uni wer sy te tu Rze szow skie go,
Po li tech ni ki Rze szow skiej i War -
szaw skiej oraz Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go w Po zna niu
i Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni -
czej w War sza wie. Wpły nę ło 20
prac.

Jak po in for mo wa ła PAP rzecz -
nicz ka Wyż szej Szko ły In for ma -
ty ki i Za rzą dza nia Ur szu la Pa -
siecz na więk szość prac zgło szo -
nych do kon kur su pro po no wa ła
uży cie be aco nów w ko mu ni ka cji
miej skiej. „Dzię ki ich za sto so wa -
niu Rze szów zy skał by bar dziej
no wo cze sne ob li cze. Be aco na mi
za chwy cił się świat. W Pol sce
tech no lo gia racz ku je. Pierw sze
wdro że nia do ce nio no w War sza -
wie. Po ra na Pod kar pa cie” – za -
uwa ży ła Pa siecz na.

W rze szow skim Ra tu szu trwa -
ją roz mo wy w spra wie wy ko rzy -
sta nia zwy cię skie go po my słu
przez mia sto.

„Zo ba czy my, jak to wszyst ko
bę dzie funk cjo no wać. Je że li by ły -
by to przy dat ne dla miesz kań -
ców, to nie wy klu czo ne, że po -
mysł zo sta nie wdro żo ny i wy ko -
rzy sta ny w mie ście” – po wie -
dział PAP rzecz nik Urzę du Mia -
sta w Rze szo wie Ma ciej Chłod -
nic ki.

Be aco ny to nie wiel kie na daj -
ni ki, mi kro kom pu te ry, wy ko rzy -
stu ją ce tech no lo gię Blu eto oth

Low Ener gy do ko mu ni ko wa nia
się ze smart fo nem. Urzą dze nia
umoż li wia ją pre cy zyj ną lo ka li za -
cję tam, gdzie GPS nie był by wy -
star cza ją co do kład ny lub nie
miał za się gu, np. we wnątrz po -
miesz czeń.

Czuj ni ki umiesz czo ne w do -
wol nym miej scu: obok drzwi
wej ścio wych, w ko mu ni ka cji
i prze strze ni miej skiej, na da ją
drob ne sy gna ły ra dio we od bie ra -
ne i in ter pre to wa ne przez kom -
pa ty bil ną apli ka cję na smart fo -
nie, któ ra mo że je od po wied nio
„od czy tać”.

Kie dy znaj dzie my się w ich po -
bli żu, mo gą wy sy łać ko mu ni ka ty

lub ak ty wo wać roz ma ite funk cje
w uży wa nym te le fo nie.

O be aco nach mó wi się
w kon tek ście sper so na li zo -
wa nych ofert i pro mo cji, dzia -
łań ta kich jak: po wi ta nie
klien tów w skle pie, wy świe -
tla nie ku po nów lub po moc
w na wi ga cji. Przy szło ścią na -
daj ni ków są „in te li gent ne
mia sta”. Be aco ny sta ją się
uży tecz ną tech no lo gią, któ ra
uła twia ży cie. 

(PAP)

IN FOR MA CJA Z SER WI SU 

PAP TECH NO LO GIE
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Pomysł studenta na łatwe znalezienie
miejsca parkingowego w Rzeszowie
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ZACHARZEWSKI /
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Debata o przyczynach problemów
absolwentów na rynku pracy

FOT. MICHAL ZACHARZEWSKI / RGBSTOCK
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‹ ‹ ‹ ozna cza ło stra tę dla
go spo dar ki w wy so ko ści 12
mld zł.

Zda niem uczest ni ków wtor -
ko we go spo tka nia stu den tom
bra ku je umie jęt no ści mięk -
kich, co czę sto utrud nia zna le -
zie nie za trud nie nia. „Stu den ci
są wy po sa że ni w wie dzę, na to -
miast bar dzo trud no idzie im
po szu ki wa nie in for ma cji, pra -
ca w gru pie, ko mu ni ka tyw -
ność. Dla te go zwra ca my uwa -
gę nie tyl ko na wy ni ki stu den -
ta na je go kie run ku stu diów,
ale też na udział w ko łach na -
uko wych, or ga ni za cjach stu -
denc kich, bo to du żo mó wi
o stu den tach. To wte dy na bie -
ra ją no wych kom pe ten cji”
– pod kre ślił Ma rek Ko złow ski
z Wy dzia łu Re kru ta cji
w PKP S.A.

„Ab sol wen to wi czę sto bra -
ku je w CV cze goś, co go wy róż -
nia. Naj gor szą krzyw dę, któ rą
mo że so bie zro bić stu dent, to
pójść na ma so wy kie ru nek
stu diów, nie pró bo wać wejść
na ry nek pra cy, nie an ga żo -
wać się w dzia łal ność kół na -
uko wych, nie bu do wać swo jej
sie ci kon tak tów, ale ogra ni -
czyć się tyl ko i wy łącz nie
do cho dze nia na za ję cia. To
ha ra ki ri, któ re po wo du je, że
ab sol went mo że mieć pro ble -

my na ryn ku pra cy” – mó wił
Rzecz nik Praw Ab sol wen ta,
Bar tło miej Ba na szak.

Zwró cił przy tym uwa gę, że re -
sort na uki w miej sce Pro gra mu
Kie run ków Za ma wia nych wpro -
wa dził Pro gram Roz wo ju Kom -
pe ten cji, dzię ki któ re mu stu den -
ci ma ją zdo by wać wła śnie kom -
pe ten cje mięk kie, ta kie jak
współ pra ca w gru pie, ko mu ni -
ko wa nie się, czy in no wa cyj ne
my śle nie. Je go zda niem wciąż
za ma ły jest na uczel niach na -
cisk na kształ ce nie prak tycz ne,
prak ty ki i sta że.

Dy rek tor In sty tu tu Na uk
Eko no micz nych PAN, dr hab.
Ce za ry Wój cik pod kre ślił, że
źró dłem pro ble mu jest tak że
ja kość se lek cji kadr na pol -
skich uczel niach, co po wo du -
je, że du ża część wy kła dów
na uczel niach jest „stra tą cza -
su”. „Ta se lek cja przez wie le
lat by ła bar dzo zła. Nie li czy ło
się to, gdzie pu bli ku je, nie li -
czy ło się, czy ktoś do brze uczy,
czy źle uczy, czy ktoś źle za rzą -
dza” – oce nił Wój cik.

Je go zda niem po zy tyw ne
skut ki przy nio sła re for ma na -
uki z 2010 ro ku, któ ra wpro -
wa dzi ła kry te ria oce ny na -
ukow ców pro wa dzą cych ba da -
nia na uko we. „W uczel niach
wyż szych co raz czę ściej chwa -

li i pro mu je się lu dzi z pu bli ka -
cja mi, cy to wa nia mi w do brych
pi smach. Ta re for ma bę dzie
mia ła po zy tyw ne skut ki też
dla ja ko ści kształ ce nia, bo
czę sto na ukow cy ro bią cy do -
bre ba da nia, są też bar dzo do -
bry mi dy dak ty ka mi” – mó wił
dr hab. Wój cik.

We dług au to rów ra por tu po -
trzeb ne są zmia ny w spo so bie
przy zna wa nia do ta cji bu dże to -
wej dla uczel ni na dzia łal ność
dy dak tycz ną. W znacz nej mie -
rze opie ra się ona na tzw. sta -
łej prze nie sie nia, czy li na tym,
co uczel nia otrzy ma ła w ubie -
głym ro ku. Zda niem au to rów
ra por tu znie sie nie sta łej prze -
nie sie nia przy czy ni ło by się
do pod nie sie nia ja ko ści
kształ ce nia. „Ta ką re for mę
wpro wa dzo no już w seg men -
cie ba daw czym, war to sko rzy -
stać z tych do ko nań i prze -
nieść je na po ziom dy dak tycz -
ny. Tam też sta ła prze nie sie nia
bę dzie ob ni ża na w cią gu na -
stęp nych lat aż w koń cu zo sta -
nie zre du ko wa na do ze ra. Pro -
po nu je my do kład nie coś po -
dob ne go” – mó wił je den z au -
to rów ra por tu Ka rol Se re na.

PAP – NAUKA W POLSCE
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Le gnic ka pro ku ra tu ra oskar -
ży ła 10 osób – w tym 6 pra -
cow ni ków na uko wych
– o pla gia ty i oszu stwa
przy re ali zo wa niu pro jek tów
ba daw czych. Cho dzi o wy łu -
dze nie po nad 1,7 mln zł. By -
łe mu pra cow ni ko wi Po li tech -
ni ki Wro cław skiej Ada mo wi
J. gro zi do 15 lat wię zie nia. 

Jak po wie dzia ła w po nie dzia -
łek PAP rzecz nik le gnic kiej pro -
ku ra tu ry okrę go wej Li lia na Łu -
ka sie wicz, pro ces bę dzie się to -
czyć przed wro cław skim są dem
okrę go wym i roz pocz nie się
w czerw cu.

Jak do da ła, za rzu ty do ty czą
sze ściu pro jek tów ba daw czych,
zle co nych uczel ni w la tach 2005-
2013, na któ re fun du sze po zy ska -

no m.in. z Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go.

„Mi mo że oskar że ni wie dzie li,
iż pra ce nie zo sta ły wy ko na ne
lub wy ko na no je nie rze tel nie,
roz li cza li przy zna ne środ ki w sta -
no wią cych pod sta wę do wy pła ty
ra por tach koń co wych. Wpro wa -
dzi li tym w błąd Po li tech ni kę
Wro cław ską i Mi ni ster stwo Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Pie -

nią dze za pra ce po bra li nie na leż -
nie” – wy ja śni ła PAP rzecz nicz ka
pro ku ra tu ry.

Pod kre śli ła, że dwaj kie row ni -
cy pro jek tów oraz ich żo ny skła -
da li wy ja śnie nia w śledz twie
i przy zna li się do wi ny.

„Te wy ja śnie nia by ły nie zwy kle
waż ne, po nie waż po zwo li ły okre -
ślić, jak do szło do prze stępstw i ja -
ką ro lę ode grał w nich Adam J.
– szef za kła du, któ re mu ja ko funk -
cjo na riu szo wi pu blicz ne mu gro zi
naj su row sza ka ra do 15 lat wię zie -
nia” – po wie dzia ła Łu ka sie wicz.

Oskar że ni to by li pra cow ni cy za -
kła du sztucz nej in te li gen cji i pro -
jek to wa nia al go ryt mów w In sty tu -
cie In for ma ty ki, Au to ma ty ki i Ro -
bo ty ki Po li tech ni ki Wro cław skiej.
Adam J. był kie row ni kiem za kła -
du, a To masz K. i Ma ciej L. kie row -
ni ka mi pro jek tów.

Rzecz nik wy ja śni ła, że Adam
J. bar dzo czę sto po zy ski wał dla
pro jek tu oso by z du żym do rob -
kiem na uko wym, któ re wpi sy -
wa ne by ły ja ko je go uczest ni cy
na eta pie roz strzy ga nia kon kur -
su, a na stęp nie już po przy zna -
niu gran tu „oso by te +zni ka ły+,
a na wy ko na nie prac cząst ko -
wych umo wy pod pi sy wa no z +fi -
gu ran ta mi+ – oso ba mi, któ re
ba dań nie wy ko ny wa ły i nie po -
sia da ły me ry to rycz ne go przy go -
to wa nia do spo rzą dza nia ra por -

tu w dzie dzi nie, któ rej do ty czy ła
umo wa”.

„Pie nią dze wy pła ca no +fi gu -
ran tom+, a ci zwra ca li je na stęp -
nie oso bi ście Ada mo wi J. lub
jed nej ze wska za nych przez nie -
go za ufa nych osób, do któ rych
na le że li po szcze gól ni kie row ni -
cy” – za zna czy ła rzecz nik pro ku -
ra tu ry.

Jak do da ła, pię ciu kie row ni kom
pro jek tów gro zi od ro ku do 10 lat
wię zie nia, dwóm żo nom kie row ni -

ków, któ re pod pi sy wa ły umo wy
i mia ły świa do mość oszu stwa gro -
zi do 8 lat wię zie nia, a dwie oso by
oskar żo ne tyl ko o pla giat są za gro -
żo ne ka rą od mie sią ca do 3 lat po -
zba wie nia wol no ści.

O pla gia ty oskar żo no też Ada -
ma J. i trzech kie row ni ków pro -
jek tów.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Akt oskarżenia dla naukowców ws.
plagiatów i oszustw na 1,7 mln zł

FOT. MICHAL ZACHARZEWSKI / RGBSTOCK

FOT. MICHAL ZACHARZEWSKI / RGBSTOCK



WTOREK, 28 kwietnia 2015Polska10
Reklama

Po nad 80 proc. mam ma
świa do mość, że w pra wi dło -
wej die cie po win ny zna leźć
się owo ce i wa rzy wa, ale tyl -
ko co trze cia z nich (31
proc.) wie, że do bra die ta to
pięć por cji wa rzyw i owo ców
dzien nie – wy ni ka z ra por tu
przed sta wio ne go we wto rek
w War sza wie. 

Ra port przed sta wio no pod -
czas de ba ty otwar tej pt. „Pol ska
die ta cią gle zbyt ubo ga w wa rzy -
wa, owo ce i so ki. Co sta je na dro -
dze do pra wi dło we go od ży wia -
nia Po la ków?”, zor ga ni zo wa nej
przez Pol ską Agen cję Pra so wą.

Ba da nie zre ali zo wał In sty tut
Mil l ward Brown S.A. na zle ce nie
Kra jo wej Unii Pro du cen tów So -
ków (KUPS), mię dzy 23 lu te go
a 10 mar ca br., za po mo cą
wspo ma ga nych kom pu te ro wo
wy wia dów te le fo nicz nych tzw.
CA TI. Ob ję ło ono 200 mam, któ -
re są od po wie dzial ne w swo im
go spo dar stwie do mo wym za do -
bór skład ni ków po sił ków i ma ją
dzie ci w wie ku mię dzy 3 a 12
lat.

Ce lem ba da nia by ła we ry fi ka -
cja wie dzy na te mat za le ca nych
za sad ży wie nio wych – m.in. ilo -
ści i ja ko ści spo ży wa nych po sił -
ków; po ka za nie fak tycz nych
zwy cza jów – z na ci skiem na to,
co dzie ci je dzą na pierw sze i dru -
gie śnia da nie, a tak że zba da nie
wie dzy na te mat so ków – te go,
co jest do nich do da wa ne i czy
mo gą za stą pić wa rzy wa i owo ce.

Jak wska zał Łu kasz Bie le wicz
z Mil l ward Brown, zda niem po -
nad 80 proc. ko biet w skład pra -

wi dło wej die ty po win ny wejść
owo ce i wa rzy wa. „Po lki spon ta -
nicz nie ma ją po czu cie, że wa rzy -
wa i owo ce są istot nym skład ni -
kiem die ty” – pod kre ślił.

Jed nak – jak za zna czył Bie le -
wicz – tyl ko co trze cia ba da -
na oso ba wie dzia ła, że w pra wi -
dło wej die cie po win no zna leźć
się pięć por cji wa rzyw i owo ców.
Pra wie po ło wa re spon den tów
(48 proc.) nie umia ła od po wie -
dzieć na py ta nie, ja kie zgod nie
z za le ce nia mi die te ty ków, po -
win no być dzien ne spo ży cie wa -
rzyw i owo ców w die cie dzie ci
i do ro słych.

Nie speł na co trze cia ba da -
na oso ba (27 proc.) twier dzi ła,
że w die cie (swo jej i swo jej ro dzi -
ny) uwzględ nia za le ca ne pięć
por cji wa rzyw i owo ców. Naj -
częst szym po wo dem nie sto so -
wa nia się do za le ceń – jak wy ni -
ka z de kla ra cji re spon den tów
– jest brak cza su na skom po no -
wa nie od po wied nich po sił ków.
Dzie ci – jak wska zu ją ma my
– czę sto po pro stu nie lu bią i nie
chcą jeść wa rzyw i owo ców.

Po nad 80 proc. ba da nych ma -
tek uwa ża, że szklan ka so ku
mo że za stą pić jed ną z za le ca -
nych por cji wa rzyw i owo ców.

Z ba dań Mil l ward Brown wy ni -
ka, że w 96 proc. ba da nych go -
spo darstw do mo wych, w któ -
rych są dzie ci w wie ku od 3
do 12 lat ja da się śnia da nie. Ba -
da nie po ka za ło po nad to, że po -
nad 90 proc. dzie ci w wie ku 3-
12 lat ja da w do mu, szko le lub
przed szko lu dru gie śnia da nie.
Naj czę ściej spo ży wa ny mi wte dy
pro duk ta mi są ka nap ki (szcze -
gól nie wśród dzie ci star szych 7-

12 lat) oraz owo ce i wa rzy wa,
któ re czę ściej po da wa ne są dzie -
ciom młod szym (3-6 lat).

„Śnia da nie jest nie zwy kle
waż ne i po win ni śmy przed wyj -
ściem do pra cy lub szko ły je
zjeść. Mó wi my: wa rzy wa owo ce,
so ki, ale (…) zbyt ma ło spo ży wa -
my tak że mle ka” – wska zy wa ła
pod czas de ba ty dr Ka ta rzy -
na Stoś z In sty tut Żyw no ści i Ży -
wie nia.

Jak do da ła, ba da nia pro wa -
dzo ne w In sty tu cie wśród mło -
dzie ży w prze dzia le 11–15 lat
po ka za ły, że po nad 90 proc.
z nich zja da śnia da nie, obiad
i ko la cję, ale już dru gie śnia da -
nie ok. 60 proc. mło dzie ży,
a pod wie czo rek ok. 55 proc.

Rzecz nik Głów ne go In spek to -
ra tu Sa ni tar ne go Jan Bon dar po -
wie dział, że z da nych GIS, iż spo -
ży wa nia śnia dań spa da ra dy kal -
nie w wie ku gim na zjal nym.

Jak za uwa ży ła pod czas de ba -
ty dr Bo że na No sec ka z In sty tu tu
Eko no mi ki Rol nic twa i Go spo -
dar ki Żyw no ścio wej – PIB, od kil -
ku na stu lat w Unii Eu ro pej skiej
spa da spo ży cie świe żych wa rzyw
i owo ców. Do da ła, że pod wzglę -
dem spo ży cia owo ców Pol ska
jest na 25. miej scu w UE.

Nie prze strze ga nie pra wi dło wej
die ty, zda niem po nad po ło wy ba -
da nych mam pro wa dzi do oty ło -
ści. Dru gim naj czę ściej wy mie -
nia nym skut kiem nie sto so wa nia
się do za le ceń są cho ro by spo wo -
do wa ne naj czę ściej spad kiem
od por no ści or ga ni zmu. 

(PAP)

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Badanie: o zalecanych pięciu
porcjach warzyw i owoców

wie 31 proc. mam 

FOT. RGB STOCK. COM / CAR LOS KO BLI SCHEK
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Od re gu lar ne go spo ży wa nia
śnia da nia w znacz nym stop -
niu za le ży na sze zdro wie, ale
rów nież to, jak ra dzi my so bie
w na uce i pra cy – po wie dział
w pią tek na kon fe ren cji pra -
so wej w War sza wie dy rek tor
In sty tu tu Żyw no ści i Ży wie nia
prof. Mi ro sław Ja rosz. 

Spo tka nie od by ło się z oka zji
przy pa da ją ce go 24 kwiet nia Eu -
ro pej skie go Dnia Śnia da nia, któ -
ry od 2012 r. or ga ni zo wa ny jest
pod ha słem „Znajdź czas
na śnia da nie” (ang. Ma ke ti me
for bre ak fast). „Kam pa nia ta ma
za chę cić Eu ro pej czy ków do co -
dzien ne go spo ży wa nia śnia dań,
ale rów nież zmo bi li zo wać unij -
nych de cy den tów do po dej mo -

wa nia róż ne go ro dza ju dzia łań,
mo gą cych wpły nąć na kształ to -
wa nie pra wi dło wych na wy ków
ży wie nio wych” – po wie dział
prof. Ja rosz.

We dług prof. Ja dwi gi Cha -
rzew skej z war szaw skie go In sty -
tu tu Żyw no ści i Ży wie nia,
na pod sta wie róż nych ba dań
i do stęp nych da nych wia do mo,
że pierw sze go śnia da nia nie je
co dzien nie od 10 do na wet 40
proc. do ro słych Po la ków. „Naj -
czę ściej są to lu dzie mło dzi, bo
im młod szy wiek, tym od se tek
osób opusz cza ją cych pierw sze
śnia da nie jest wyż szy” – twier -
dzi.

Eks pert ka do da je, że jesz cze
przed wyj ściem z do mu pierw -
sze go śnia da nia nie zja da co -
dzien nie aż 27 proc. uczniów
szkół pod sta wo wych i 41 proc.
uczniów gim na zjów. Z re gu ły jed -
nak od se tek ten jest wyż szy
wśród dziew czy nek.

Ane ta Ja wor ska -Rut kow ska
z pro gra mu „Part ner stwo dla
Zdro wia” zwra ca uwa gę, że w 40
proc. klas są dzie ci, któ re nie je -
dzą dru gie go śnia da nia. Z ba dań
IŻiŻ wy ni ka, że jest jesz cze go -
rzej: z dru gie go śnia da nia re zy -
gnu je od 24 do 50 proc. uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjal -
nych.

„To nie po ko ją ce, ba da nia nie
po zo sta wia ją żad nych wąt pli wo -
ści, że oso by, któ re nie je dzą re -
gu lar nie śnia da nia, go rzej funk -
cjo nu ją pod wzglę dem fi zycz -
nym i umy sło wym, szcze gól nie
dzie ci i mło dzież” – pod kre śla
prof. Ja rosz. Ucznio wie, któ rzy
nie je dzą śnia da nia, czę ściej na -
rze ka ją na bó le gło wy, złe sa mo -
po czu cie, są roz draż nie ni, a cza -
sa mi na wet agre syw ni.

Spe cja li sta twier dzi na wet, że
re zy gno wa nie ra no ze śnia da nia
mo że po gar szać wy ni ki w na -

uce, szcze gól nie w przed mio -
tach wy ma ga ją cych więk sze go
sku pie nia. Po wo łał się na ba da -
nia opu bli ko wa ne w 2014 r.
przez „Jo ur nal of Pu blic He alth”,
z któ rych wy ni ka, że w te stach
pa mię cio wych wy raź nie le piej
wy pa da li stu den ci, któ rzy zje dli
śnia da nie. Mak sy mal ną licz bę
punk tów uzy ska ło 72,6 proc.
tych, któ rzy by li po pierw szym
po ran nym po sił ku, oraz 65,5
proc. osób, któ re śnia da nia nie
zja dło.

„Dłu ga prze rwa po ostat nim
wie czor nym po sił ku się ga ją ca 9-
11 go dzin spra wia, że po wsta -
niu z łóż ka spa da w na szym or -
ga ni zmie po ziom glu ko zy. Wraz
z tym po gar sza się na sze sa mo -
po czu cie, mniej sza jest wy dol -
ność fi zycz na i umy sło wa, trud -
niej sza jest kon cen tra cja uwa gi”
– pod kre śla prof. Ja rosz.

We dług spe cja li sty śnia da nie
po win no do star czyć od 20 do 25
proc. po trzeb nej na sze mu or ga -
ni zmo wi ca ło do bo wej ener gii.
Po win ny być w nim ta kie pro -
duk ty, jak zbo ża, owo ce i wa rzy -
wa, pro duk ty mlecz ne, tłusz cze
bo ga te w jed no nie na sy co ne
kwa sy tłusz czo we oraz wapń
w ilo ści 200–300 mg, czy li ty le,
ile za wie ra jed na szklan ka mle -
ka, je den ku be czek jo gur tu, 20 g
se ra lub 250 g twa ro gu.

„Waż ne jest rów nież to, cze go
nie na le ży jeść na śnia da nie”
– zwra ca uwa gę prof. Ja rosz.
Przede wszyst kim nie po win no
być w nim zbyt du żo cu krów pro -
stych (nie wię cej niż 5 proc. war -
to ści ener ge tycz nej dzien nej die -
ty). Le piej rów nież uni kać na sy -
co nych kwa sów tłusz czo wych
oraz żyw no ści bo ga tej w tzw. izo -
me ry trans kwa sów tłusz czo -
wych.

Przy to czo ne pod czas kon fe -
ren cji ba da nia opu bli ko wa ne

w 2013 r. przez pi smo „Dia be tes
Ca re” su ge ru ją, że po mi ja nie
śnia dań w co dzien nej die cie
zwięk sza ry zy ko oty ło ści o 20
proc., cu krzy cy o 19 proc. oraz
nad ci śnie nia tęt ni cze go o 16
proc.

Prof. Cha rzew ska na przy kła -
dzie na sto lat ków wy ka za ła, że
ry zy ko oty ło ści i nad wa gi jest
tym więk sze, im mniej spo ży wa -
ją po sił ków w cią gu ca łe go dnia.
U chłop ców i dziew cząt, któ rzy
zja da li za le ca ne pięć po sił ków
dzien nie, wskaź nik BMI nie prze -
kra czał 19 punk tów. Z ko lei
u tych z nich, któ rzy ogra ni cza li
się je dy nie do dwóch po sił ków,
wskaź nik ten się gał 22 punk tów.

Prof. Ja rosz do dał, że re gu lar -
ne je dze nie śnia da nia od naj -
młod szych lat zmniej sza rów -
nież ry zy ko cho rób mó zgu, ta -
kich jak de men cja i cho ro ba Al -
zhe ime ra oraz cho ro ba Par kin -
so na. „Ta ka die ta, szcze gól nie
gdy jest w niej du żo wa rzyw
i owo ców, chro ni przed prze wle -

kły mi sta na mi za pal ny mi, któ re
mo gą uszka dzać mózg” – pod -
kre ślił.

Do 2020 r. we wszyst kich kra -
jach Unii Eu ro pej skiej ma być
wpro wa dzo na po li ty ka pro mu ją -
ca co dzien ne je dze nie śnia da -
nia. W Pol sce po raz czwar ty
w tym ro ku szkol nym re ali zo wa -
ny jest skie ro wa ny do szkół pro -
gram „Śnia da nie Da je Moc”
– wzo ro wa ny na po dob nej eu ro -
pej skiej kam pa nii.

W ro ku szkol nym 2014/2015
wzię ło w niej udział 7 tys. szkół
oraz 142 tys. uczniów. „Dzie ci
moż na prze ko nać do zdro we go
od ży wie nia, trze ba tyl ko ro bić to
w atrak cyj nej for mie, naj le piej
w po sta ci za ba wy” – po wie dzia -
ła dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
nr 103 im. Bo ha te rów War sza -
wy 1939-1945, Da nu ta Ko za kie -
wicz.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

„Ksy li tol” dla wie lu mo że być enig ma tycz ną
na zwą, ko ja rzą cą się ze skom pli ko wa nym
związ kiem che micz nym. Nic bar dziej myl ne -
go. Ksy li tol to wy so kiej ja ko ści sub stan cja
sło dzą ca po cho dze nia na tu ral ne go. Sta no wi
naj lep szą al ter na ty wę dla tra dy cyj ne go cu -
kru.

Ce cha mi wspól ny mi cu kru tra dy cyj ne go i ksy li -
to lu jest po dob ny wy gląd i sto pień słod ko ści. Ta ka

sa ma słod kość, pra wie iden tycz na kon sy sten cja,
bia ły ko lor. Po sło dze nie her ba ty ksy li to lem w ta -
kiej sa mej ilo ści jak tra dy cyj nym cu krem, gwa ran -
tu je otrzy ma nie pra wie iden tycz nej słod ko ści. Uży -
wa jąc ksy li to lu moż na do dat ko wo wy czuć bar dzo
przy jem ny, mię to wy aro mat.

Dla cze go war to?

Przede wszyst kim z po wo du mniej szej ka lo rycz -
no ści i niż sze go in dek su gli ke micz ne go. ‹ ‹ ‹

Ksylitol: słodko
i bardziej zdrowo

FOT. RGB STOCK / SAN JA GJE NE RO

Eksperci: śniadanie podstawą
dobrych osiągnięć w nauce i pracy

FOT. RGBSTOCK. COM / MARJA FLICK-BUIJS

FOT. RGBSTOCK. COM / MEI TENG WONG



78 proc. Po la ków ni gdy nie
wy ko na ło ba da nia w kie run -
ku za ka że nia groź nym wi ru -
sem HCV, któ ry jest przy czy -
ną wi ru so we go za pa le nia
wą tro by ty pu C (WZW C)
– wy ni ka z ba da nia TNS Pol -
ska. Tym cza sem aż 81 proc.
zna la zło się w sy tu acji, w któ -
rej mo gło do nie go dojść. 

Wi ru so we za pa le nie wą tro by
ty pu C (WZW C) mo że się roz wi -
jać bez ob ja wo wo na wet przez
kil ka dzie siąt lat, w tym cza sie
stop nio wo uszka dza jąc wą tro bę.

Pol ska Gru pa Eks per tów HCV
sza cu je, że w Pol sce ok. 200 tys.
osób jest ak tyw nie za ka żo nych
wi ru sem HCV i wy ma ga le cze -
nia. Jed nak cho ro ba zo sta ła
zdia gno zo wa na za le d wie u 30
tys. Resz ta za ka żo nych nie jest
świa do ma, że wi rus la ta mi nisz -
czy ich wą tro bę, a w do dat ku
mo gą za ka żać ko lej ne oso by.

Z ba da nia Pań stwo we go In -
sty tu tu Hi gie ny z 2010 r. wy ni ka,
że w Pol sce u 84 proc. za ka żo -
nych HCV do in fek cji do szło
w pla ców kach służ by zdro wia,
głów nie pod czas drob nych za -
bie gów me dycz nych, w trak cie
któ rych na stę pu je prze rwa nie
cią gło ści tka nek. HCV prze no si
się bo wiem głów nie przez krew.

Naj now sze ba da nie TNS Pol -
ska ujaw ni ło, że aż czte ry pią te
Po la ków po 15. ro ku ży cia (81
proc.) zna la zło się w prze szło ści
w sy tu acji, w któ rej po ten cjal nie
mo gło dojść do za ka że nia HCV.
Uczest ni cy ba da nia wy mie nia li
śred nio dwa ta kie przy pad ki
– bli sko trzy czwar te wy mie ni ło
po bra nie krwi, ok. 30 proc. przy -
zna ło, że ma prze kłu te uszy lub
in ne czę ści cia ła i rów nież bli -
sko 30 proc. prze szło za bieg sto -
ma to lo gicz ny, pod czas któ re go

mo gło dojść do na ru sze nia cią -
gło ści tka nek.

„War to zwró cić uwa gę, że
zwią zek za ka że nia z za bie ga mi
me dycz ny mi do ty czy przede
wszyst kim sy tu acji z prze szło ści,
gdy sprzęt jed no ra zo wy nie był
po wszech nie uży wa ny, a pro ce -
du ry pre wen cji za ka żeń w pol -
skich pla ców kach opie ki zdro -
wot nej da le ce od bie ga ły od sta -
nu ak tu al ne go” – ko men tu je
prof. Ro bert Fli siak, pre zes Pol -
skie go To wa rzy stwa He pa to lo -
gicz ne go, kie row nik Kli ni ki Cho -
rób Za kaź nych i He pa to lo gii Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go w Bia -
łym sto ku.

Jak do da je spe cja li sta, ry zy ko
za ka że nia HCV ist nie je na dal
w sy tu acjach, w któ rych po ten cjal -
nie mo że dojść do kon tak tu na ru -
szo nych po włok cia ła czło wie ka
ze sprzę ta mi me dycz ny mi wie lo -
ra zo we go za sto so wa nia. Ma to
miej sce cho ciaż by w sto ma to lo -
gii. „Jed nak rów nież w tych przy -
pad kach prze strze ga nie pro ce dur
ste ry li za cji i de zyn fek cji mo że sku -
tecz nie eli mi no wać to ry zy ko”
– za zna cza prof. Fli siak.

Wśród uczest ni ków ba da nia
je dy nie 13 proc. prze szło test
w kie run ku za ka że nia HCV,
z cze go je dy nie 33 proc. wię cej
niż raz. 78 proc. osób ni gdy nie
mia ło ta kie go ba da nia, a 9 proc.
przy zna ło, że nie wie, czy je prze -
szło.

Zda niem prof. Fli sia ka świad -
czy to o bra ku zro zu mie nia po -
trze by wy ko ny wa nia te go ba da -
nia, co praw do po dob nie wy ni ka
z nie do sta tecz nej wie dzy o WZW
ty pu C i za ka że niu HCV, a tak że
o je go na stęp stwach.

„Nie po ko ją ce jest to, że naj -
częst szą przy czy ną wy ko na nia
ba da nia an ty -HCV (po da ło ją 38
proc. osób – przyp. PAP) by ła sy -
tu acja przy mu so wa, wy ni ka ją ca

z uza leż nie nia wy ko na nia za bie -
gu/ope ra cji od wy ko na nia ba da -
nia” – oce nia spe cja li sta.

Jed na pią ta ba da nych (20
proc.) wy ko na ła test z wła snej
ini cja ty wy; czę ściej by ły to oso by
na ra żo ne na więk szą licz bę sy tu -
acji za gra ża ją cych za ka że niem.
W 17 proc. test zle cił le karz, ze
wzglę du na nie pra wi dło we wy ni -
ki ba dań wą tro by.

Eks per ci z Pol skiej Gru py HCV
od kil ku lat pod kre śla ją ko rzy ści
zdro wot ne, ale też eko no micz ne
dla pań stwa, ja kie przy nio sło by
zwięk sze nie na kła dów na wy kry -
wa nie za ka żeń HCV. Ich zda -
niem przy czy ni ło by się to do wy -
eli mi no wa nia epi de mii WZW C
w na szym kra ju do 2030 r.
W ostat nim cza sie po ja wi ły się
bo wiem te ra pie an ty -HCV, któ -
rych sku tecz ność jest oce nia -
na na nie mal 100 proc.

Spe cja li ści za chę ca ją jed no cze -
śnie, by lu dzie wy ko ny wa li te sty
na po ziom prze ciw ciał an ty -HCV
we wła snym za kre sie. Koszt ta kie -
go ba da nia wy no si ok. 40 zł, ale
trze ba go po wta rzać – zwłasz cza,
gdy zna leź li śmy się w sy tu acji,
w któ rej po ten cjal nie mo gło dojść
do za ka że nia HCV.

Sa mo wy kry cie prze ciw ciał
an ty -HCV świad czy o tym, że
mie li śmy kon takt z wi ru sem.
U osób, u któ rych się je wy kry wa
po trzeb ne są jed nak do kład niej -
sze ba da nia, aby oce nić, u ko go
wi rus się ak tyw nie na mna ża.

Ba da nie opi nii pu blicz nej pt.
„Świa do mość Po la ków na te -
mat za gro że nia WZW C” zo sta ło
prze pro wa dzo ne w lu tym 2015
r. na re pre zen ta tyw nej gru -
pie 1000 Po la ków w wie ku 15
lat i wię cej.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
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‹ ‹ ‹W prze ci wień stwie do cu -
kru ksy li tol za wie ra jed nak aż
o 40% mniej ka lo rii i po sia da zde -
cy do wa nie niż szy in deks gli ke -
micz ny. W re zul ta cie mo że być
sto so wa ny rów nież przez dia be ty -
ków. Spo ży wa nie po traw i na po -
jów na je go ba zie za miast cu kru
mo że się przy czy nić do zmniej sze -
nia po zio mu glu ko zy we krwi.

Na tu ral na sub stan cja sło dzą -
ca z ko ry brzo zo wej prze ciw dzia -
ła rów nież nie ko rzyst nym pro ce -
som za cho dzą cych w or ga ni -
zmie. Ksy li tol za po bie ga po wsta -
wa niu cho rób zę bów ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem próch ni cy
i cho rób dzią seł. Two rzy on nie -
ko rzyst ne śro do wi sko dla roz wo -
ju bak te rii i drob no ustro jów cze -
go nie moż na po wie dzieć o tra -
dy cyj nym cu krze.

Po trze ba mat ką wy na laz ku

Ksy li tol mo że być sto so wa ny
wszę dzie tam, gdzie do tych czas
się ga li śmy po cu kier. Na po je,
her ba ta, ka wa, de se ry… moż li -
wo ści jest bez li ku. Ksy li tol jest
ide al ny do wszel kie go ro dza ju
ciast i prze two rów owo ców. Dla -
te go, że w prze ci wień stwie do in -
nych sub stan cji do da ją cych
słod ko ści, ksy li tol jest od por ny
na dzia ła nie wy so kich tem pe ra -
tur i nie tra ci swo ich na tu ral nych
wła ści wo ści.

Gwa ran tu je prze cho wy wa nie
prze two rów w ko rzyst nym dla
nich śro do wi sku, a po otwar ciu
mo że my roz ko szo wać się słod ki -
mi owo ca mi, dże ma mi, kon fi tu -
ra mi. I wszyst ko przy apro ba cie
na sze go or ga ni zmu i ni skim po -

zio mie glu ko zy we krwi.
Ksy li tol, czy li na tu ral ny,

po zba wio ny bak te rii, nie mo -
dy fi ko wa ny ge ne tycz nie sło -
dzik zo stał od kry ty przy pad -
kiem pod czas II woj ny świa -
to wej. Fi no wie in we stu ją cy
pie nią dze w sprzęt woj sko -
wy w ob li czu wal ki z ZSRR,
po grą ża li się w kry zy sie go -
spo dar czym. Bra ko wa ło
pro duk tów co dzien ne go
spo ży cia m.in. cu kru. Za -
mien nik zna le zio no w po -
sta ci prze two rzo nej ma sy
drzew nej z drew na brzo zo -
we go i po woj nie za czę to go
po wszech nie uży wać. 

(SE)

ŹRÓ DŁO: 

WAR TA PO ZNA NIA EXTRA FOT. RGB STOCK / CAR LOS PA ES

Sondaż: 78 proc. Polaków nie robiło
testu na wirusa niszczącego wątrobę

FOT. RGB STOCK. COM / DEZ PA IN



Dro ga re dak cjo!
Prze pra co wa łem w 2014 r. kil -

ka ty go dni w Ho lan dii, a wcze -
śniej w Pol sce. Czy nie po sia da -
jąc za mel do wa nia w Ho lan dii
mo gę się roz li czyć z po dat ku tyl -
ko w Pol sce?

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:

Po wi nien się Pan roz li czyć
rów nież w Ho lan dii. Do dat ko wo
po wi nien Pan oba do cho dy po -
dać w de kla ra cji po dat ko wej
– za rów no w Pol sce jak i w Ho -
lan dii.

Wi tam,
Ostat nio mia łem pro blem ze

zna le zie niem nu me ru na an giel -

ską lub pol ską in fo li nię do UWV.
Czy mo gli by ście po móc mi od na -
leźć ja kiś nu mer na pol ską lub
an giel ską in fo li nię? Z gó ry dzię -
ku ję

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

W UWV roz ma wia ją ra czej tyl -
ko po ho len der sku, trud no jest

się tam do dzwo nić w in nym ję zy -
ku. In fo li nia UWV 0900 – 92 95.

Dzień do bry,
Pra cu ję przez biu ro od kil ku

lat w tym sa mym za kła dzie.
Wie le osób się zmie ni ło, tak
w od dzia le fir my, jak i na pro -
duk cji. Wpro wa dzo no elek tro -
nicz ny sys tem pla no wa nia i in -
for mo wa nia pra cow ni ka gdzie
i na ja kim wy dzia le ma pra co -
wać. Usta lo no do któ rej go dzi ny
po wi nien być za ak cep to wa ny
plan pra cy, od pra cow ni ka wy -
ma ga ją by cia 24 go dzi ny na do -
bę do dys po zy cji. Do sta li śmy e -
-ma ile z in struk cja mi, że do go -
dzi ny 17-18, gdy ma się pierw -
szą zmia nę, plan po wi nien być
za ak cep to wa ny. Na dru gą zmia -
nę do go dzi ny 12. Z te go, co mi
wia do mo, to pra cow ni cy się wy -
wią zu ją z te go, na to miast biu ro
wy sy ła zmia ny pla nu po kil ka
ra zy na dzień i po cza sie w któ -
rym po wi nien być za ak cep to wa -
ny – zda rza się tak, że zmia -

na pla nu, to zna czy wy kre śle nie
z da ne go dnia, jest do ko ny wa -
ne, gdy oso ba już jest pod za -
kła dem i od bi ja się od drzwi
i mu si wra cać do do mu. Pró by
dzwo nie nia do pla ni sty z za py -
ta niem dla cze go tak póź no pra -
cow ni cy zo sta ją po wia do mie ni
o zmia nie koń czą się za zwy czaj
kil ko ma dnia mi wol ny mi od pra -
cy. Do sta je my sms ze zmia ną
pla nu pra cy o róż nych go dzi -
nach: 22, 23, a na wet w so bo tę
czy nie dzie lę nad ra nem. Zwra -
ca li śmy się z py ta nia mi o po wo -
dy ta kie go po stę po wa nia, lecz
koń czy ły się one tak jak pi sa -
łem wcze śniej: za py ta niem czy
chce pra co wać, bo mo że my do -
stać kil ka dni wol ne go. Te raz
po wstał ko lej ny pro blem, bo za -
kład pra cy w któ rym pra cu je my
nie zga dza się na no sze nie wła -
snych cie płych kur tek i biu ro
zor ga ni zo wa ło kurt ki, któ re ka -
że nam prze ka zy wać ko le gom
z na stęp nej zmia ny – jest to
nie hi gie nicz ne i za gra ża zdro -
wiu – jest okres zi mo wy i o prze -
no sze nie za raz ków gry py jest

ła two, tak sa mo jak o prze no -
sze nie cho rób skó ry, bo by za ra -
żać oso ba nie mu si być cho ra,
mo że być tyl ko no si cie lem. Ta ki
spo sób my śle nia co nie któ rych
pra cow ni ków biu ra mo że do -
pro wa dzić do bar dzo nie przy -
jem nych sy tu acji dla nas Po la -
ków, po nie waż więk szość pra -
cow ni ków to Po la cy. Gdy coś się
sta nie, to Ho len drzy po wie dzą:
to przez Po la ków, a gdy by nie
na sza pra ca, to by ło by tu o wie -
le go rzej.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

W tej spra wie naj le piej by ło -
by zwró cić się do związ ków za -
wo do wych. To oni w tej sy tu acji
za pew ne bę dą naj bar dziej po -
moc ni. Ist nie je ich wie le na te -
re nie Ho lan dii i z pew no ścią
Pań stwu po mo gą, na przy kład
FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).
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Pytania do eksperta – listy Czytelników

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

Reklama
Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.
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Jak na zy wa się ko bie ta,
któ ra wie, gdzie co dzien nie
w no cy znaj du je się jej mąż?

Wdo wa.

Stu dent zda je eg za min
z elek tro tech ni ki, lecz od po -
wie dzi stu den ta są po ni żej
kry ty ki. W koń cu wku rzo ny
już pro fe sor mó wi:

– Dam pa nu trój kę, je że li po -
wie pan, ile jest ża ró wek w tej
sa li.

Stu dent za sko czo ny szyb ko
po li czył i od po wia da:

– Trzy dzie ści.
– Nie praw da – mó wi pro fe sor,

po czym wy cią ga z kie sze ni jesz -
cze jed ną ża rów kę.

Za rok ten sam stu dent pod -
szedł do eg za mi nu i sy tu acja się
po wtó rzy ła. Na py ta nie pro fe so -
ra o ilość ża ró wek od po wie dział:

– Trzy dzie ści je den.
Na co pro fe sor z uśmie chem:
– Nie praw da. Nie mam w kie -

sze ni ża rów ki.
– Ale ja mam!

Żył so bie kie dyś chło piec,
któ ry uwiel biał czy tać. Czy tał
wszyst ko, co mógł do stać
w swo je rę ce, uwiel biał cho -
dzić do swo jej ulu bio nej księ -
gar ni.

Pew ne go dnia chło piec uświa -
do mił so bie, że prze czy tał
wszyst ko, co sklep ma do za ofe -
ro wa nia. Pod szedł do wła ści cie -
la i spy tał, czy mo że ku pić ja kąś

książ kę, któ rej nie zna. Wła ści -
ciel po wie dział, że tak. Się gnął
po książ kę o ty tu le ŚMIERĆ.
Sprze dał go ucie szo ne mu chłop -
cu po ob ni żo nej ce nie 50 zł.

Ostrzegł go jed nak, aby ni gdy
nie spo glą dał na tyl ną okład kę
książ ki. Cóż, chło pak wró cił
do do mu i za do wo lo ny za czął
czy tać po wieść. Za wsze jed nak
za sta na wiał się, co znaj du je się
z ty łu książ ki.

Pew ne go dnia po ku sa by ła
zbyt sil na. Chło piec spoj rzał
na tyl ną okład kę no wej po zy cji
i po chwi li upu ścił ją w prze ra że -
niu.

Tam, tłu stym dru kiem by ło
na pi sa ne: CE NA: 19,99

Roz ma wia ją dwie są siad ki:
– Co pa ni po da je mę żo wi, jak

nie sma ku je mu do mo wy obiad
przy go to wa ny przez pa nią?

– Ka pe lusz i płaszcz...

– Ba co, a umie cie po wie -
dzieć „Chrząszcz brzmi
w trzci nie”?

– A co mom ni umić?
– No to po wiedz cie.
– Chro bok bur cy w tro wie.

Szef py ta się se kre tar ki:
– Czy za mie ści ła pa ni w ga ze -

cie ogło sze nie, że po szu ku je my
stró ża na noc ną zmia nę?

– Tak.
– I co?
– I od ra zu się nam wła ma li...

Mąż przy je chał dzień wcze -
śniej z de le ga cji. Wcho dzi
do miesz ka nia, za glą da do sy -
pial ni, a tam żo na le ży w łóż -
ku w ero tycz nej bie liź nie.
Lek ko zmie sza na...

Mąż roz glą da się po po ko ju.
W tym sa mym mo men cie sły -
chać zza okna krzyk:

– Lu dzie, dom się pa li... Ucie -
kaj cie!!!

Mąż krzy czy do żo ny: – Ubie raj
się, bierz bi żu te rię i ucie kaj! Ja
bio rę pie nią dze i też ucie kam!

W tym mo men cie roz le ga się
w po ko ju mę ski głos:

– SZA FĘ... SZA FĘ RA TUJ CIE!!!

Idzie blon dyn ka do ap te ki
i py ta się far ma ceu ty:

– Ma cie te sty cią żo we?

A na to far ma ceu ta:
– Tak.
– A trud ne są?

Przy cho dzi ba ba do le ka rza
psy chia try i mó wi:

– Pa nie dok to rze, mam pro -
blem z mę żem. Je mu się wy da -
je, że jest ko niem...

Le karz py ta:
– A ja kie ma ob ja wy?
– Rży, po trzą sa gło wą, ka zał

ostat nio pod kuć so bie bu ty, za -
kła da na sie bie za ku pio ne wcze -
śniej sio dło... – od po wia da ba ba.

Le karz na to:
– Ob ja wy nie ty po we, ale cho -

ro ba wy le czal na, lecz, co za tym
idzie, ku ra cja bę dzie nie zwy kle
kosz tow na.

A ba ba:
– Nie szko dzi, pie nią dze ma -

my. Mąż ostat nio wy grał Wiel ką
Par du bic ką...

– Ser wus, Ma rian! Co u cie -
bie no we go?

– Szko da ga dać! Żo na mnie
zdra dza.

– Ale ja py ta łem, co no we go...

Lu do żer cy se gre gu ją zła pa -
nych bia łych:

– Zdro wy?
– Zdro wy.
– Na mię so! Na stęp ny.
– Zdro wy?
– Zdro wy.
– Na mię so! Na stęp ny.
– Zdro wy?
– Cho ry.
– Na co?
– Na cu krzy cę.
– Na kom pot!

Do pre mie ra przy cho dzi je -
go do rad ca:

– Pa nie pre mie rze, jest pro -
blem...

– No słu cham.
– Ma my son daż, z któ re go wy -

ni ka, że Po la kom ży je się do brze
i są bar dzo za do wo le ni.

– To świet nie, a gdzie pro -
blem?

– Son daż prze pro wa dzo no
w Wiel kiej Bry ta nii...

Ja siu przy cho dzi do ma my
i py ta:

– Ma mu siu, jak się ro bi sy na?
Na bocz ku czy na brzusz ku?

– Co to ma zna czyć, smar ka -
czu?! Co to za py ta nia? W two im
wie ku?! Ucie kaj mi stąd – zde -
ner wo wa ła się ma ma.

Ja siu po szedł więc do ta ty:
– Ta to, jak się ro bi sy na?

Na bocz ku czy na brzusz ku?
– Ja ci dam in te re so wać się

ta ki mi rze cza mi! Masz szla ban
na kom pu ter! Ucie kaj mi stąd!

Smut ny Ja siu po szedł w koń -
cu do dziad ka:

– Dziad ku, jak się ro bi sy na?
Na bocz ku czy na brzusz ku?

– A że bym to ja pa mię tał... Ale
po co ci ta ka wie dza?

– Bo ksiądz nas dzi siaj uczył
że gna nia się. I pa mię tam, jak
się ro bi „w imię Oj ca”, ale nie pa -
mię tam, czy Sy na ro bi ło się
na brzusz ku czy tak bar dziej
na bocz ku...

– Pa nie dok to rze, zja dłem
piz zę ra zem z opa ko wa niem.
Czy te raz umrę?

– No cóż, wszy scy umrze my.
– Wszy scy umrze my?! O Bo -

że, co ja zro bi łem!

Przy jaźń mię dzy ko bie ta mi:
Pew ne go dnia ko bie ta nie

wró ci ła na noc do do mu. Na stęp -
ne go dnia po wie dzia ła mę żo wi,
że spa ła u przy ja ciół ki. Mąż za -
dzwo nił do 10 jej naj lep szych
przy ja ció łek. Żad na nie po twier -
dzi ła...

Przy jaźń mię dzy męż czy zna -
mi:

Pew ne go dnia mąż nie wró cił
do do mu na noc. Na stęp ne go
dnia po wie dział żo nie, że spał
u ko le gi Żo na za dzwo ni ła do 10
je go naj lep szych przy ja ciół. 8 po -
twier dzi ło, że spał, a 2 – że jesz -
cze u nich jest...

Dy rek tor przy jął blon dyn kę
ja ko se kre tar kę i w pierw -
szym dniu pra cy udzie la jej in -
struk ta żu:

– Niech pa ni za pa mię ta, że
na le ży trzy ra zy do da wać cy fry
za nim przed sta wi mi pa ni koń -
co wą su mę. Ona mu si być
spraw dzo na i pew na!

– Pro szę, pa nie dy rek to rze. To
su mo wa łam na wet dzie sięć ra zy.

– Zna ko mi cie. Lu bię ta kie su -
mien ne se kre tar ki!

– A tu ma pan dzie sięć wy ni ków.
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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!

„NA ANIOŁ PAŃ SKI”
Na tym roz sta ju so sny
za wi sło zba wie nie na sze
na strój bu dzą cej się wio sny
spły wa na pol skie pod da sza

nie bie ski ob łok ZWIA STO WA NIA
spły wa nam pie śnią
w bla sku za ra nia
bądź my od wa gą prze zor ni
otu chą przy szło ści we se li
trwa bo wiem wiecz nie
nad ca łym świa tem
ZWY CIĘ SKI CZAS ZA RTWY CHW STA NIA
spójrz my
„OTO ANIOŁ W BIE LI”

HA SŁO
tam urok ci szy
snu je się jak mgła
słu chaj
usły szysz głos
wspo mnie nie trwa

w ta fli błę ki tu
wiatr ko ły sze łódź

mój BIA ŁY PTA KU
wróć wspo mnie niem
wróć
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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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