
Wspaniałych wakacji oraz letniego
wypoczynku życzy POLONEZ



� OD REDAKCJI

No i stało się: mamy lato, czyli upragnione wakacje. Co prawda 
w tym roku lato wita nas zmienną pogodą, ulewami, burzami ale 
głęboko wierzymy, że przez całe wakacje, słońce nas nie opuści. 
Perspektywa wyjazdu na upragnione wakacje doda nam skrzydeł.
Drodzy Czytelnicy redakcja „Poloneza” życzy Wam spełnienia 
planów wakacyjnych, lata pachnącego słońcem i malinami.

Do spotkania jesienią

Lato to także czas ważnych dat.

20 czerwca - Wybory Prezydenta RP – w przypadku konieczno-
ści przeprowadzenia II tury wyborów, odbędzie się ona 04.07.2010. 
Lokale wyborcze czynne będą od godz. 06.00 do 20.00. Wyborca 
w dniu głosowania musi mieć ukończony 18 rok życia i posiadać 
ważny dokument tożsamości, tj. paszport lub dowód osobisty.

23 czerwca - obchodzimy Dzień Ojca w Polsce. Wszystkim 
Ojcom życzymy dużo szczęścia, wszelkiej pomyślności, zdrowia 
oraz miłości.

Wiosna i lato w Polsce.
Miało być ciepło, słonecznie i wesoło, a jest... tragedia dla setek 
tysięcy naszych rodaków. Smutno kiedy pomyślimy o krewnych, 
znajomych, sąsiadach, których dotknęła tragedia powodzi. Czę-
sto cały dorobek ich życia pochłonęła woda i jeszcze nie zdają 
sobie sprawy, że prawdziwa tragedia spotka ich po opadnięciu 
wód. Setki tysięcy ludzi bez dachu nad głową, bez szans na powrót 
do normalności. Patrząc na relacje w TV czy w prasie, zastanawia-
my się jak im pomóc? Ci ludzie potrzebują wszystkiego, czystej 
wody, odzieży, żywności, środków czystości... można by wyliczać 
bez końca. My też możemy pomóc, choć często nie wiemy jak. 
Powstało wiele fundacji, my podajemy dwie, najstarsze i znane 
chyba wszystkim:

CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa 
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 
z dopiskiem: „Powódź”.
Darowizny w walutach obcych można przekazywać na nastę-
pujące konto:
Bank Millenium S.A. al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa 
S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX 
euro (EUR): PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
Bank Millenium SA, ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa
Konto nr 93 1160 2202 0000 0001 6233 5614 
z dopiskiem: „Powódź 2010”.
Darowizny w walutach obcych można przekazywać na nastę-
pujące konto:
Polish Red Cross, Mokotowska 14, 00-561 Warsaw
Bank Millennium SA, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa
IBAN PL93 1160 2202 0000 0001 6233 5614
SWIFT/BIC BIGBPLPWXXX

Czar letnich wycieczek górskich...
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Turystyka

Międzyzdroje, Rezydencja Bielik, 150 m do morza. Basen, 
sauna, jacuzzi, fizjoterapia, restauracja, kawiarnia. Obiekt 
zamknięty z parkingiem, chroniony całodobowo. Wynajmę 
apartament (50m2), 4-te piętro, winda, recepcja.
Pełne wyposażenie, Sat-TV, 2 pokoje, aneks kuchenny,
balkon, łazienka. Tel: +49 30 36282733; +49 171 3300333,
www.bielik.home.pl

Międzyzdroje - Rezydencja BIELIK zaprasza do 
apartamentu z aneksem kuchennym i balkonem, 150 m 
od morza. Obiekt całodobowo chroniony, z parkingiem, 
basenem, sauną, sat-TV, jacuzzi oraz restauracją.
Informacje: tel.: +49 176 / 21137428.

To jest miejsce
na Twoją reklamę!
Tel.: 030 / 324 16 32 

www.polonez-eu.eu
e-mail: info@polonez-eu.eu
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Najwyższe ceny

Obecnie w Europie można zaobserwować 
ciągły wzrost cen paliw. Jeśli wybieramy się 
w podróż samochodem po Europie Zachodniej 
lub po Skandynawii należy przygotować się na 
większe wydatki związane z opłatami za pali-
wo. Oto lista państw, gdzie ceny benzyny bez-
ołowiowej (za 1 litr) są stosunkowe drogie:
* Norwegia – 13,03 NOK (ok. 6,60 PLN, 1,66 EUR)
* Holandia – 1,57 EUR
* Dania – 11,15 DKK (ok. 6 PLN, 1,51 EUR)
* Finlandia – 1,44 EUR
* Niemcy – 1,44 EUR
* Grecja – 1,43 EUR
* Belgia – 1,41 EUR
* Francja – 1,39 EUR
* Włochy – 1,39 EUR
* Wielka Brytania - 1,22 GBP (5,66 PLN, 1,42 EUR).

Z kolei ceny oleju napędowego (ON) we wspo-
mnianych krajach prezentują się następująco:
* Norwegia – 11,83 NOK (ok. 6 PLN, 1,50 EUR)
* Holandia – 1,22 EUR
* Dania – 9,79 DKK (ok. 5,20 PLN, 1,30 EUR)
* Finlandia – 1,14 EUR
* Niemcy – 1,23 EUR
* Grecja – 1,22 EUR
* Belgia – 1,15 EUR
* Francja – 1,27 EUR
* Włochy – 1,30 EUR
* Wielka Brytania - 1,23 GBP (5,71 PLN, 1,43 EUR)

Wybierasz się samochodem za granicę? Dowiedz się jakie są aktualne ceny paliw w Europie.

Ceny paliw w Europie

Najniższe ceny

Osoby, które planują podróż na południe 
bądź wschód Europy ucieszy fakt, że ceny 
paliw są tam stosunkowo niskie. Oto państwa, 
gdzie ceny benzyny bezołowiowej są porówny-
walne bądź też niższe niż w Polsce:
* Chorwacja – 8,42 HRK (4,64 PLN, 1,16 EUR)
* Rumunia – 4,47 RON (4,30 PLN, 1,08 EUR)
* Bułgaria – 2,21 BGN (4,52 PLN, 1,14 EUR)
* Łotwa – 0,78 LVL (4,43 PLN, 1,11 EUR)
* Estonia – 17,80 EEK (4,55 PLN, 1,14 EUR)

Natomiast ceny oleju napędowego (ON) w po-
wyższych krajach prezentują się następująco:
* Chorwacja – 7,96 HRK (4,38 PLN, 1,10 EUR)
* Rumunia – 4,28 RON (4,11 PLN, 1,03 EUR)
* Bułgaria – 2,23 BGN (4,56 PLN, 1,15 EUR)
* Łotwa – 0,76 LVL (4,31 PLN, 1,08 EUR)
* Estonia – 17,50 EEK (4,47 PLN, 1,12 EUR)

Dla porównania, cena paliwa bezołowio-
wego w Polsce wynosi 4,68 PLN (1,18 EUR), 
natomiast cena ON - 4,37 PLN (1,10 EUR).

Autogaz – najlepsza alternatywa?

Jak podaje Gazeta Prawna, ceny gazu 
są najniższe od kilku miesięcy i w najbliższym 
czasie nie powinny wzrastać. W związku z tym, 
że ceny pozostałych paliw wciąż rosną, bardzo 
możliwe jest, że kierowcy zaczną przerzucać 
się właśnie na autogaz LPG. Aktualnie litr gazu 
kosztuje 2,16 zł (0,54 EUR).

(Dane zostały zaczerpnięte z raportu dotyczącego cen 
paliw w Europie i USA z kwietnia 2010 roku, ze strony 
www.theaa.com oraz ze strony www.e-petrol.pl)
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Koniec z dymkiem! Papierosy 
zabronione jak narkotyki?

Do Trybunału Sprawiedliwości trafiła spra-
wa, która może sprawić, że Unia Europejska 
będzie musiała zakazać sprzedaży papierosów 
- pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. 

Sprawę wniósł belgijski działacz antyniko-
tynowy Baudouin Hubaux. Jego zdaniem pale-
nie jako szkodliwe dla zdrowia jest niezgodne z 
Kartą Praw Podsta-
wowych. Belg naj-
pierw sprawę skie-
rował do lokalnego 
sądu, a ten pod ko-
niec maja przeka-
zał ją do Trybunału 
Sprawiedliwości w Luksemburgu. Zdaniem 
Hubaux’a przyszłe pokolenia ze zdziwieniem 
będą patrzyły na to, jak nieudolnie w XX wieku 
walczono z paleniem papierosów. 

Jak mówi dla „Dziennika Gazety Prawnej” 
Dagmar Schiek z uniwersytetu w Leeds teo-
retycznie wyrok korzystny dla aktywisty może 
prowadzić do zakazu sprzedaży papierosów i 
wyrobów tytoniowych na terenie całej Wspól-
noty. Trybunał może bowiem uznać krajowe 
ustawodawstwo za niezgodne z prawem unij-
nym. 

Palacze i koncerny tytoniowe mogą na ra-
zie jednak spać spokojnie. Najpierw Trybunał 
Sprawiedliwości musi stwierdzić, czy samo za-
pytanie jest zasadne.

“Żółte anioły” ADAC wjadą 
do Polski

Awaria samochodu w trasie to problem. 
Zazwyczaj samodzielna naprawa nie wchodzi 
w grę i zostaje nam holowanie do warsztatu. 
A gdyby tak mechanik przyjechał na miejsce 
i naprawił auto od ręki? Niebawem będzie to 
możliwe. Samochód nagle odmawia posłu-
szeństwa podczas wakacyjnej podróży, auto 
nie chce odpalić, kiedy spieszymy się rano do 
pracy, przepala się żarówka, z której wymianą 
nie możemy sobie poradzić… Te i podobne sy-
tuacje spędzają sen z powiek każdemu niemal 
kierowcy. Z reguły oznaczają konieczność we-
zwania pomocy w postaci odpłatnego holowa-
nia do warsztatu, gdzie mechanicy każą czekać 
nieraz kilka dni na nieskomplikowaną naprawę. 
A nawet jeśli mamy wykupioną pomoc assi-
stance, ogranicza się ona do holowania samo-
chodu, i to przeważnie w mocno ograniczonej 
odległości. Czy może być inaczej?

Okazuje się, że tak. Sposób na to opra-
cowali niemieccy specjaliści z ADAC, który jest 

bodaj najbardziej znanym automobilklubem 
i największą organizacją motoryzacyjną w Eu-
ropie, założoną już w 1903 roku. Warto wspo-
mnieć, że w Niemczech marka ADAC znajduje 
się na pierwszym miejscu w rankingu zaufania, 
wyprzedzając m.in. policję i Kościół.

Jak na razie, w Polsce ADAC znane jest 
w zasadzie jedynie z testów opon, crash-te-
stów oraz z rankingów awaryjności, które pub-
likowane są regularnie od lat, a które oceniają 
poszczególne modele na podstawie wyników 
pochodzących z rzeczywistych awarii występu-
jących każdego dnia na drogach Niemiec.

ADAC to jednak nie tylko rankingi. Już 
przed II wojną światową powstał, a od dwu-
dziestu lat rozwijany jest w Niemczech system 
drogowych patroli, od koloru nadwozia samo-
chodów nazwanych “żółtymi aniołami”. Jak to 

działa? Niemcy dołączają do grona członków 
ADAC, wpłacając niewygórowaną kwotę 44 
euro rocznie (lub 78 euro za pakiet obejmują-
cy pomoc w całej Europie, na który decyduje 
się ponad połowa z 16 milionów członków). 
To uprawnia ich do nielimitowanego wzywania 
“żółtych aniołów” za każdym razem, kiedy w ich 
aucie coś nie działa.

Wojciechowski: Grozi nam 
zamrożenie emerytur

Obniżka emerytur na razie nam nie grozi, 
ale ich zamrożenie - tak!, zapowiada w wywia-
dzie dla „Gazety Wyborczej” Wiktor Wojcie-
chowski, ekonomista fundacji Forum Obywa-
telskiego Rozwoju. 

Jeśli relacja długu publicznego do PKB 
osiągnie 55 proc., to zgodnie z prawem nie bę-
dzie corocznej podwyżki emerytur, rent, świad-
czeń przedemerytalnych, zasiłków. W tym roku 
ich podwyżka była w Polsce najwyższa w Eu-
ropie - o 4,62 proc. 

W ub. roku dług sięgnął 50 proc. PKB. 
Emeryci powinni naciskać na rząd, by przepro-
wadzał reformy, 
w tym dotyczą-
ce emerytur. To 
w ich interesie, 
apeluje rozmów-
ca „GW”. 

To on będzie latał
z najważniejszymi 

Są najnowocześniejsze na świecie. W peł-
ni skomputeryzowane przekazują takie dane 
pilotom, o które w innych samolotach zało-
ga musi pytać wieżę kontrolną. Polski rząd 
właśnie wyczarterował dwie takie maszyny - 
Embraery-175. 

– Nikt na świecie nie ma wylatanych na 
tych samolotach więcej godzin, od polskich 
pilotów – przekonuje kapitan Andrzej Śnieg 
(50 l.), pilot LOT, który ma latać z najważniej-
szymi politykami.

Pierwszy „rządowy” rejs już się odbył – do 
Brukseli poleciał embraerem premier Donald 
Tusk (53 l.). Za sterami samolotu usiadł cywil-
ny pilot LOT. Bo tymi maszynami nie będą już 
latać, jak tupolewami, żołnierze.

– Te samoloty wyposażone są w 180 
niezależnych od siebie komputerów, najno-
wocześniejszą technikę, i mają doskonałe sil-
niki. Z kokpitu mogę odczytać dane, po które 
w innych samolotach musiałbym pytać wieżę 
kontrolną – wylicza kapitan pilot Andrzej Śnieg 
(50 l.), który na embraerze wylatał około 3 ty-
sięcy godzin.

Między innymi to on ma latać z najważ-
niejszymi politykami. – Wszyscy nasi piloci, 
którzy są przeszkoleni na embraerze, mogą 
w naszym przekonaniu wykonywać te rejsy 
– potwierdza nam Jacek Balcer, rzecznik LOT. 
Co na to piloci?

– To bardzo nobilitująca propozycja dla 
każdego pilota – zapewnia kapitan Śnieg. Na 
razie politycy będą latali jednym embraerem, 
już przemalowanym w polskie barwy narodo-
we. Drugi jeszcze przez pół roku będzie prze-
budowywany. Zostanie w nim m.in. wydzielona 
salonka VIP-owska.

Umowa czarteru dwóch embraerów z Eu-
roLot-em, o wartości około 100 mln zł, została 
podpisana do 2013 roku, lub do czasu zakupu 
przez polskie władze nowych samolotów. Rząd 
w ciągu kilku lat planuje kupić cztery samoloty 
średniej wielkości i dwa duże, które bez mię-
dzylądowania zdołałyby polecieć za ocean.

Wiadomości z Unii

Andrzej Śnieg (50 l.) na embraerze wylatał
około 3 tysięcy godzin
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WELLNES & SPA

Walka o antenę
Z mojej pracy jako adwokat 

wiem, że istnieje dalej duża niepew-
ność, czy - i jak - można sobie in-
stalować antenę satelitarną, aby od-
bierać pewne stacje telewizyjne, na 
przykład z Polski. W pewnych wa-
runkach, wynajmujący jest jednak 
zobowiązany do udzielenia zezwo-
lenia na instalację. Cudzoziemcy 
a także i Niemcy innego pochodze-
nia mogą ogólnie powoływać się na 
ich prawo do informacji o aktualnych 
wydarzeniach w ich (byłym) kraju. 
Także możliwość odbioru jednej 
polskiej stacji nadawanej przez tele-

wizję kablową, ogólnie nie jest powodem do zakazu montażu anteny. 
Właściciel nieruchomości jest jednak uprawniony do nakazu miejsca 
montażu, na przykład na dachu domu, jeśli nawet montaż anteny będzie 
przez to droższy. W pierwszej kolejności należy najpierw negocjować 
z  właścicielem. W razie potrzeby można jednak przeforsować udziele-
nie zezwolenia na instalację anteny na drodze sądowej. Stan prawny 
we wspólnotach właścicieli mieszkań jest podobny. Chętnie poinformuję 
Państwa o konkretnych możliwościach.

Maya Rosenkranz
Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht,

Kaiserdamm 85, 14057 Berlin,
Telefon: 030-364198-0, Telefax: 030-364198-29

kanzlei@ra-rosenkranz.de, www.ra-rosenkranz.de

najpiękniejsze spa w Polsce
nad samym brzegiem jeziora wśród lasów
smaczna lekka polska kuchnia
tylko 100 km od berlina
zapraszamy! specjalna oferta letnia!

za
ci

sz
ne

 sp
a

ul. Grunwaldzka 46 | 69-220 Ośno Lubuskie | tel. + 48 95 757 62 81 
fax +48 95 757 54 56  | www.afrodyta-spa.pl | rezerwacje@afrodyta-spa.pl

Europejskie Centrum Kultury “IGNIS” w Kolonii 
Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 Köln, Tel. 0221/72 51 05

Stacja metra “Reichenspergerplatz”
E-mail: info@ignis.org; http:www.ignis.org; www.myspace.com/ignis.cologne

Program na czerwiec 2010:
Do 02.07.2010 Wystawa „Coincidence I/2010 – kolońskie 

spotkania”
16.06., godz. 19:00, Wieczór rosyjskich filmów dokumentalnych 
20.06., godz. 15:00, Popołudnie z jazzem
23.06., godz. 15:00, Koncert fortepianowy
24.06., godz. 15:00, 50 z plusem na karku... no i co?  
29.06., godz. 20:00, Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa 

Filozoficznego 
30.06., godz. 15:00, Kobiety spotykają się w IGNIS
Porady 
Potrzebujesz porady? Zadzwoń (t. 0221/732 72 81)
w środy w godz. 15.00 - 18.00.

MATRYMONIALNE
Kawaler 28/182/70 pozna pannę
z Berlina. Tel.: 030/41708356.
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Nauka Nieruchomości

Sprzedam mały w pełni umeblowany jednorodzinny dom 100 m², 
3 pokoje, amerykańska kuchnia, łazienka, kominek, sauna, garaż, 
taras 40 m², balkon, słoneczna działka 1444 m², położona przy lesie, 
1,5 km od morza, między Łebą i Helem. Cena wstępna 120.000,-€. 
Kontakt 033203/77263

Już w przyszłym tygodniu rozpoczną się w Polsce odwierty, które 
mają dać odpowiedź, jakimi zasobami tak zwanego gazu łupkowe-
go dysponujemy. Postęp w pracach nad pozyskaniem tego źródła 
energii zapowiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Zdaniem ministra spraw zagranicznych, gaz uzyskany z łupków 
skalnych to szansa dla Polski, która może stać się za 10-15 lat nie-
zwykle zamożnym państwem. – Gaz łupkowy już rewolucjonizuje glo-
balny rynek gazowy – mówił Sikorski w TVN 24, wyrażając przy okazji 
przekonanie, że uzyskane w ten sposób paliwo może również zmienić 
doktrynę polityczną Rosji, której tzw. gazowy kurek zostanie zwyczajnie 
wytrącony z rąk.

- To jest też szansa, aby Rosja stała się drugą Norwegią, to zna-
czy krajem, który jest zamożny dzięki handlowi ropą i gazem, ale który 
nie używa tego do celów politycznych – mówił szef MSZ. Okazało się 
bowiem, że gaz łupkowy zgromadzony pod powierzchnią ziemi stał się 
nieoczekiwanie elementem kampanii wyborczej. Bronisław Komorowski 
stwierdził, że pozyskiwanie gazu należy rozważyć ponownie, ponieważ 
może to odbywać się ze szkodą dla środowiska naturalnego. Z kolei 
kandydat PiS na prezydenta Jarosław Kaczyński powiedział, że zago-
spodarowanie zasobów gazu łupkowego jest szansą dla Polski, ale ta 
szansa może być wykorzystana dopiero po gruntownej przebudowie 
państwa.

W ubiegłym miesiącu, podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, 
o możliwości eksploatacji polskich złóż Radosław Sikorski rozmawiał z 
przedstawicielami amerykańskich gigantów energetycznych. To właśnie 
firmy z USA są najaktywniejsze w poszukiwaniach złóż gazu łupkowego 
w Polsce. Szacunki ekspertów mówią bowiem, że nasz kraj może po-
siadać jedne z największych w Europie zapasów tego paliwa. Eksperci 
zakładają, że na terenie całego kontynentu w znajdujących się pod zie-
mią skałach uwięzionych może być nawet 14 bln m sześc. gazu. Pod 
powierzchnią naszego kraju może się znajdować nawet jedna trzecia 
tych zapasów, czyli około 4 bln m sześc. tego paliwa.

Gaz ze skał coraz bliżej – szansa dla Polski
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Usługi / Inne Finanse / Ubezpieczenia

Usługi / Inne



12 PORADY PRAWNE

Czy wniesienie przez byłego 
współmałżonka pozwu o kontak-
ty z dzieckiem oznacza, że zosta-
ną i tak one przyznane, pomimo, 
że pojawił sie po 6 latach ciszy? 
Dziecko od tylu lat jest pod wy-
łączną opieką moją i konkubenta 
i to jego traktuje jako ojca. Kiedy 

nastąpił rozwód syn miał zaledwie 2 lata. Od tamtego czasu nie 
tylko nie płacił alimentów zasądzonych przez sąd ale i nigdy nie 
kontaktował się ani ze mną ani z synem. Czy to będzie miało jakieś 
znaczenie dla wyroku?

Odpowiedź:
Nie ma takiej możliwości, aby uniemożliwiła Pani kontakt ojca 

z dzieckiem. Doszłoby do sytuacji, w której Pani kierując się su-
biektywnymi odczuciami wpłynęłaby na stosunki pomiędzy ojcem 
dziecka a dzieckiem. Prawo chroni takie więzi jakie zachodzą po-
między rodzicami a dziećmi.

Prawo do osobistej styczności rodziców z dzieckiem nie jest ele-
mentem władzy rodzicielskiej. Wynika ono z więzi rodzinnej łączącej 
rodziców z dzieckiem i przysługuje rodzicom także w razie pozbawienia 
ich władzy rodzicielskiej. Stosownie do art. 113 § 1 k.r.o., przesłanką 
zakazania rodzicom osobistej styczności z dzieckiem jest jego dobro. 
Dobro to należy rozumieć szeroko. Dobru dziecka nie służy zerwanie 
osobistej styczności rodziców z dzieckiem, nawet gdy nie wykonują oni 
władzy rodzicielskiej lub zachodzą podstawy do pozbawienia ich wyko-
nywania tej władzy (art. 111 § 1 k.r.o.). Ze względu na charakter prawa 
do osobistej styczności z dzieckiem, odebranie rodzicom tego prawa 
może nastąpić wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów 
rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu 
bądź wpływa demoralizująco na dziecko. Żadne takie lub podobne oko-
liczności nie zachodzą w rozpoznawanej sprawie. Właściwe uregulowa-
nie kontaktów uczestnika postępowania z jego małoletnim synem nie 
powinno naruszyć obecnej sytuacji rodzinnej małoletniego i poczucia 
bezpieczeństwa jakie mu ona zapewnia. Należy zaznaczyć, że w braku 
takiego uregulowania w drodze porozumienia pomiędzy rodzicami dzie-
cka, może ono nastąpić na mocy orzeczenia.

Z poważaniem
Studenci Kliniki Prawa EWSPiA

Studenci Kliniki Prawa EWSPiA na łamach „Poloneza” udzielają odpowiedzi jedynie 
na wybrane zagadnienia zawarte w pytaniach czytelnikow.  Odpowiedzi redagowane 
są pod kierunkiem kadry naukowej pracującej na EWSPiA.
Kontakt telefoniczny: 0176 483 53 352, 0160 973 87 165.

Studenci  Kliniki Prawa EWSPiA 
odpowiadają na pytania związane
z problemami z dziedziny prawa polskiego

Pracowałem w różnych krajach? Kiedy mogę przejść na rentę?
Nie można wychodzić z założenia, że istnieje jednolitość wieku ren-

towego w różnych krajach. Odmienny wiek rentowy obowiązuje m. in. 
w Polsce i w Niemczech. Zakład rentowy w danym państwie przyznaje 
rentę względnie emeryturę według własnych przepisów swojego kraju. 
Możliwe jest więc wcześniejsze otrzymywanie renty w jednym państwie, 
podczas gdy w innym kraju jeszcze takowa nie przysługuje. Aby unik-
nąć strat, należy zatem odpowiednio wcześnie zasięgnąć dokładnych 
informacji w Zakładzie Rentowym konkretnego kraju. W szczególności  
ważna jest wiedza, w jakim terminie należy złożyć  wniosek o rentę.

 
Na podstawie otrzymywanych w kolejnych latach informacji 

rentowych mam wrażenie, że podawana w nich wysokość mojej 
renty ciągle spada. Czy to jest w ogóle możliwe?

Przypuszczalnie chodzi tutaj o odmiennie sformułowane informacje 
co do przyszłej renty. Przy uważnym czytaniu tekstu informacji rentowej 
można rozróżnić informację o wyliczonej rencie na podstawie dotych-
czas wpłaconych składek bez uwzględnienia kolejnych późniejszych 
i innego rodzaju informację, bazującą na hipotetycznej wysokości przy-
szłych składek, wpłacanych do czasu osiągnięcia wieku rentowego. Przy 
wykorzystywaniu tych formuł przemiennie może powstać wrażenie, że 
podana wysokość miesięcznej wysokości ulega zmniejszeniu. Należy 
pamiętać, że w drugim przypadku chodzi wyłącznie o kwotę wyliczoną 
na podstawie dokonanych założeń, które w późniejszym czasie mogą 
oczywiście ulec zmianie. 

 
Mimo odprowadzania składek za czas mojej działalności pry-

watnej (w Polsce) nie została mi ona zaliczona w pełni, lecz tylko w 
wysokości 60 %. Czy to jest prawidłowe?

W niemieckim ustawowym ubezpieczeniu rentowym ubezpiecze-
niu temu podlegają obowiązkowo wszyscy pracownicy zależni i oprócz 
tego kilka grup tzw. niezależ-
nych, jak artyści, publicyści, 
mali  rzemieślnicy w okre-
ślonym przepisami czasie. 
Należący do pozostałych 
grup zawodowych tzw. Selb-
ständige mogą ewentualnie 
dobrowolnie, tzn. na wniosek, 
zostać ubezpieczeni w usta-
wowym systemie rentowym. 
Z tego względu też tutejszy 
system rentowy zasadniczo nie przejmuje i nie gwarantuje w całości 
ubezpieczenia zawodów i działalności, które nie są tutaj objęte obo-
wiązkowym ustawowym ubezpieczeniem rentowym. Obok ustawowego 
ubezpieczenia rentowego istnieją dla poszczególnych wolnych zawo-
dów i działalności prywatnej specyficznie właściwe branżowe instytucje 
zaopatrzenia na starość.  

Moja koleżanka z pracy otrzymała w swojej informacji rento-
wej przez 3 lata dodatkowe punkty za wychowanie dziecka, ja nato-
miast tylko w ciągu jednego roku. Czy to jest w porządku?

Z obydwu naliczeń wynika, że w pierwszym wypadku chodzi o dzie-
cko urodzone po 1992, natomiast w drugim o urodzone przed 1992. 
Ustawowa regulacja przewiduje bowiem dla dzieci urodzonych od  po-
czątku 1992 właśnie przez trzy lata dodatkowe punkty za wychowanie 
dziecka. Natomiast za wcześniej urodzone matka lub też ojciec otrzy-
muje dodatkowe punkty za jeden rok wychowania. 

Rechtsbeistand Helena Surmack  
tel. 02115 - 800 80 30

wt.-czw. 10:00-18:00, pt. - 10:00-14:00

Renciści pytają,
doradca rentowy odpowiada
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14 HUMOR

Wiekowy rolnik i jego żona opierają się 
o ścianę chlewu, kiedy kobieta tęsknie przypo-
mina, że za tydzień będzie złota rocznica ich 
ślubu. 
- Zróbmy przyjęcie, Stefan - zasugerowała - 
Zabijmy świnię. 
Rolnik podrapał się w siwą głowę:
- Rany, Elka - w końcu odpowiedział - Nie wi-
dzę powodu, żeby świnia ponosiła odpowie-
dzialność za coś, co stało się 50 lat temu.

* * *
- Przepiszę pani tabletki - mówi lekarz do 
pacjentki z olbrzymią nadwagą.
- Dobrze, panie doktorze. Jak często mam je 
zażywać?
- Nikt ich pani nie każe zażywać. Proszę je roz-
sypywać na podłogę trzy razy dziennie i pod-
nosić po jednej.

* * *
Jaka jest różnica między wczasami w gó-
rach a wczasami nad morzem?
W górach ceny są wysokie, a nad morzem - 
słone.

* * *
Sobota wieczór. Facet siedzi przed telewi-
zorem z kuponem lotto w ręku. Ogląda loso-
wanie. Pierwsza liczba zgadza się..., podobnie 
druga..., trzecia..., czwarta też się zgadza, pią-
ta też..., przed szóstą facet zaciska zęby pa-
trzy i... jest trafił szóstkę! Szczęśliwy krzyczy 
do żony:
- Zośka pakuj się!!! 
Żona ucieszona pyta:
- Jezus! Józek, gdzie jedziemy Hawaje, 
Paryż?! 
Józek:
- Nie gadaj tylko się pakuj! 
Zośka:
- Rany! Józek jaka jestem szczęśliwa 
ale powiedz gdzie jedziemy?!
Józek:
- Pakuj się!!! i mi się już więcej 
nie pokazuj....!!!

* * *
Pociąg. Wchodzi pijany młodzieniec. Na py-
tanie konduktora na temat biletu odpowiada, że 
nie ma pieniędzy.
- Na wódkę to było? - pyta retorycznie 
konduktor.
- Przyjaciel mnie ugościł - odpowiada 
młodzian.
- A dlaczego na drogę nie dał?
- Jak nie dał... - odpowiada młodzieniec wycią-
gając zza pazuchy pół litra...

* * *
Na sali sądowej:
- Czy oskarżony dawał świadkowi narkotyki?
- Nie dawałem.
- A żona oskarżonego dawała?
- Nadal mówimy o narkotykach?

Fąfara wraca do domu pijany.
Żona wrzeszczy:
- Codziennie wieczorem wracasz pijany!
- Jesteś niesprawiedliwa! Ciągle ganisz mnie 
za to, że przychodzę do domu pijany, a jeszcze 
nigdy nie pochwaliłaś mnie za to, że wychodzę 
trzeźwy!

* * *
Wczoraj miałeś jeszcze 100 zł, a dziś nie masz 
już ani grosza. Gdzie się podziały pieniądze? 
- Dałem je jednemu staruszkowi. Po prostu nie 
mogłem mu odmówić... 
- Od kiedy jesteś taki hojny wobec nieznajo-
mych!? Kim on był? - Barmanem.

* * *
Kowalski wpada do szpitala, bo jego żona 
rodzi. Widzi położną i pyta: 
- No i jak ? 
- Ma pan trojaczki 
Kowalski strasznie dumny: 
- Ma się rurę, co !? 
- Może i ma, ale trzeba by ją przeczyścić, bo 
wszystkie czarne.

Kierownik Fąfara wezwał do siebie Kubala:
- Panie Kubala, lubi pan ciepłą wódkę?
- Nie.
- A lubi pan spocone dziewczyny?
- Noo... nie.
- No to się znakomicie składa, zamiast w lipcu 
weźmie pan urlop w listopadzie!!!

* * *
Wpada gość do baru.
- Kelner, podaj pan piwo zanim się zacznie.
Kelner podał piwo, a gość po chwili znowu:
- Kelner, podaj pan piwo zanim się zacznie.
Sytuacja taka powtarza się kilka razy i gdy już 
nieźle podpity gość znowu woła:
- Kelner! Jeszcze jedno zanim się zacznie!
Kelner nie wytrzymuje i pyta:
- Panie, a kto za to zapłaci?
- Oho, zaczyna się...

* * *
Żona powinna traktować męża jak psa:
- dobrze karmić, nie drażnić i czasami
wypuszczać na noc...
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Krzyżówka na lato

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres Redakcji. Wśród osób, które prześlą 
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy nagrody.

Krzyżówka z nr P14/2010 - rozwiązanie: Litera “D” wystepuje 4 razy,
nagrodę wylosowała Pani Lilianna Johna, nagroda zostanie wysłana pocztą.

RAK (22.VI - 21.VII)

Wiosenne miesiące tego roku przyniosą Ci wiele zmian. Wszystko 
będzie się przewijało jak w kalejdoskopie, i to nie z dnia na dzień, ale 
wręcz z godziny na godzinę. Nie będzie czasu na rozproszenie. Cały 
czas będziesz musiał być skupiony. Odkryjesz w sobie olbrzymie po-
kłady energii, które spożytkujesz na przygotowanie gruntu pod dalsze 
działania. Sukcesy w pracy, w działaniu, zaowocują u Ciebie także nie-
złą kondycja finansową.

Być może uda Ci się zgromadzić całkiem niezłą kwotę na koncie, 
dzięki czemu z większą swobodą będziesz mógł planować rodzinne wa-
kacje. Staraj się jednak zachowywać swój raczy spokój i gdy zaczniesz 
odczuwać zmęczenie, schowaj się w swoim sercu. To jedyne miejsca, 
w których możesz czuć się bezpiecznie.

  W sprawach uczuciowych bardzo stabilnie, chociaż nie obędzie się 
bez nagłych niespodzianek w planach związanych z wypoczynkiem.

   Pamiętaj: Niech twoja uwaga będzie w miejscu, z którego widzisz 
przeszłe zdarzenia, to nawet twoja postać, utraciwszy obecne cechy 
charakterystyczne, będzie przeobrażona.

LEW (22.VII - 21.VIII)

Chyba nigdy nie doświadczałeś tyle szczęścia, ile w ostatnim cza-
sie. Wszystko dookoła układa się tak, jak sobie wymarzyłeś. Wiosna 
przyniesie Ci nowe sukcesy zarówno w sprawach finansowych, jak 
i zawodowych. Ciągle nowe propozycje, nowe kontrakty. Chwilami nie 
będziesz nadążał za zmianami, ale Ty lubisz takie twórcze napięcie, 
zwłaszcza że poprawi to znacznie Twoją sytuację finansową. Nie goń 
jednak ciągle. Wejdź w większy spokój i szanuj w tym wszystkim wspar-
cie innych.

  W uczuciach duża stabilizacja. Nowe spojrzenie na siebie i na 
sprawy uczuciowe spowodowało, że w swoim związku czujesz stabi-
lizację i wsparcie. To, czego doświadczysz w najbliższych miesiącach, 
sprawi, że po raz kolejny zrozumiesz, że Twoją siłą w życiu jest miłość. 
Nareszcie będziesz szedł z kimś w takt. Masz szansę zbudowania nie-
samowitego świata, którego wiele osób będzie Ci zazdrościło.

  Pamiętaj: Odrzuć przywiązanie do ciała, uświadamiając sobie, że 
ja jestem wszędzie. Ten, kto jest wszędzie, jest pełen radości.

PANNA (22.VIII - 21.IX)

Nareszcie coś zaczynasz zmieniać w swoim życiu. Wreszcie zrozu-
miałaś, ze wiele zależy od zmiany Twojego sposobu myślenia. To prze-
cież Ty, słuchając swojego głosu wewnętrznego, możesz wyreżysero-
wać swoje życie. Nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. Dzięki zrozumieniu 
tego nareszcie zaczniesz odrabiać stracony czas zarówno w sprawach 
zawodowych, finansowych, jak i osobistych. To początek Twojego prze-
obrażenia. Zaczniesz wreszcie mieć odwagę wygrywania wielu spraw, 
dzięki czemu znacznie poprawi się Twoja sytuacja materialna. Będzie 
to jednak dopiero początek dobrej passy. Musisz wytrwale pracować na 
swój sukces, wierząc w to, że Ty też potrafisz.

W sprawach uczuciowych ciągle mała stabilność. Nie wierzysz 
w to, że podstawą w życiu jest mądrość i logiczność serca. Popatrz 
wreszcie dookoła, a zobaczysz, jak wielu ludzi jest spragnionych miło-
ści, jak wielu możesz pomóc, a może wśród nich znajdziesz tę osobę, 
która wypełni Twoje serce swoja miłością.

  Pamiętaj: Ten tak zwany wszechświat jawi się jako sztuczka, 
przedstawienie. Żeby być szczęśliwą, patrz na niego właśnie tak.

HOROSKOP NA LATO



Letni konkurs FOTO 2010
Nadchodzi słoneczne 
lato. Czekamy na zdję-
cia z wakacji, imprez 
i spotkań polonijnych, 
zarówno formalnych 
jak i nieformalnych, 
które odbyły się w tym 
roku. Spośród nade-
słanych fotografii, dro-
gą losowania wybie-
rzemy zwycięzcę, pozostałe opublikujemy w naszym magazynie.
Prace prosimy przesyłać z komentarzem i nazwiskiem autora na 
adres redakcji: POLONEZ Klon, 10627 Berlin, Pestalozzistr. 71 
lub mailem: info@polonez-eu.eu

“NAGRODY CZEKAJĄ NA CIEBIE”


