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Ukazujemy się

w sieci gazet
bezpłatnych

W NUMERZE
Od 15 sierpnia zmiany
w przyznawaniu kredytów
studenckich

Rozliczenia 2015 – niemiła niespodzianka

ze strony Belastingdienst

Belastingdienst ponownie
niemiło nas zaskakuStrona 11
je, pozostawiając sobie
Dekomunizacja nazw ulic
więcej lub nawet dużo
więcej czasu na opracowanie decyzji podatkowych za rok 2015. Według urzędu problem jest
Strona 12 spowodowany opóźnieniami w opracowywaniu
zaświadczeń o dochoNie zabieraj psa na zakupy
dach.

Strona 13
Reklama

Kwalifikowani podatnicy zagraniczni czyli ci, którzy osiągnęli minimum 90 procent dochodów z Holandii, nie byli zameldowani i dosyłali do holenderskiego fiskusa zaświadczenia o dochodach, będą czekali na opracowanie rozliczeń za rok 2015

dłużej niż holenderski urząd deklarował wcześniej.
Rozliczenie wysłane w terminie do 01.05.2016 roku powinno być terminowo opracowane
przez holenderski urząd, jeśli zaświadczenie o dochodach wpłynęło do urzędu również
do 01.05.2016 roku (tak informuje na ten moment infolinia
Belastingdienst).
Na stronie urzędu widnieje
jednak tylko informacja, że kwalifikowani podatnicy zagraniczni
nie otrzymają decyzji podatkowej do 3 miesięcy od wysłanej
deklaracji.
Całe zamieszanie spowodowane jest dosyłaniem zaświadczeń o dochodach, które to holenderscy urzędnicy muszą
opracowywać ręcznie, ponieważ
zagraniczne urzędy skarbowe,
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

FOT. FREEIMAGES. COM / PAUL PASIECZNY
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Praca i życie w Holandii i Belgii

Rozliczenia 2015 – niemiła niespodzianka

ze strony Belastingdienst
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

jak np. polski, wypisywały je
w sposób niepoprawny.
Ci z Pań stwa, któ rzy są
kwalifikowanymi podatnikami zagranicznymi, na opracowanie decyzji muszą czekać
przypuszczalnie około trzech
miesięcy, ale od daty dosłania do urzędu zaświadczenia
o dochodach, a nie od daty
wysłania samego rozliczenia
do urzędu. Jednak nie jest to

pewne, gdyż urząd czas ten
może wydłużyć nawet do 3
lat.
Polecamy zatem uzbroić się
w cierpliwość i czekać, bo nie
jest to niestety pierwszy raz, kiedy jesteśmy niemile zaskoczeni
przez Belastingdienst…
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ
ANNA KŁOSOWSKA
WWW.ROZLICZSIE.PL

Jeśli masz jakieś pytania lub
potrzebujesz pomocy w tym zakresie
zapraszamy do wysyłania e-maili
na adres redakcja@goniecpolski.nl.
Odpowiedzi udzielimy
na łamach gazety.

FOT. FREEIMAGES. COM / PATRYCJA CIESZKOWSKA
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Transport – oferuję: Busy do
Holandi Niemiec Nowe busy WIFI
Komfort. POLSKA 0048516496652, HOLANDIA 0031684886783, www.vip-trans.pl,
WOJ.WIELKOPOLSKIE: Nowy Tomyśl Grodzisk Wlkp. Wolsztyn
Środa Wlkp. Jerka Mosina Śrem
Kościan Jarocin Pleszew Kotlin
Leszno Gostyń Pogorzela Krotoszyn Kobylin Zduny Krobia Odolanów Sośnie Ostrów Wlkp. Mikstat Grabów Wielowieś Godziesze Brzeziny Strzyżew Kraszewice Doruchów Ostrzeszów Kobyla
Góra Bralin Kępno Kalisz Opatówek Pyzdry Kórnik Żerków Książ
Wlkp Dolsk Borek Wlkp Mochy
Śmigiel i inne. WOJ.DOLNOŚLĄSKIE: Rawicz Trzebnica Lubin,Polkowice Głogów Przemków Góra
Żmigród Oleśnica Syców MiędzyReklama

bórz Twardogóra Milicz Wińsko
Wąsosz Rudna Bierutów Wrocław Złotoryja Jawor Lubań Legnica Brzeg Dolny Prusice Oława
Jelcz Laskowice Zgorzelec Bolesławiec Złotoryja Środa ŚL. Chojnów Prochowice i inne. WOJ.LUBUSKIE: Słubice Sulęcin Świebodzin Krosno Odrz. Zielona Góra
Cybinka Kargowa Babimost Nowa Sól Żary Żagan Szprotawa
Lubsko Gubin Kożuchów Sława
Wschowa i inne. WOJ.ŁÓDZKIE:
Zduńska Wola Dobroń Aleksandrów ł. Konstantynów ł. Łódź
Zgierz Pabianice Wieluń Biała
Czarnożyły Ostrówek Konopnica
Osjaków Wieruszów Sokolniki
Galewice Lututów Czastary Bolesławiec Łubnice Sieradz Klonowa Złoczew Brąszewice Brzeżno
Burzenin Błaszki Wróblew i inne.

ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ PLANOWANEGO WYJAZDU,
NUMER TELEFONU ORAZ DOKŁADNY ADRES SKĄD-DOKĄD
MAMY ZABRAĆ. Firma: Vip Trans
NIP:PL8291612219
REGON:361295493, Telefon: POLSKA 0048 516496652 HOLANDIA 0031 684886783.
Usługi – inne: Usługi krawieckie ROTTERDAM. Szeroki zakres
usług krawieckich. Przerabianie
odzieży- skracanie spodni, sukienek, spodnic, bluzek, wszywanie
zamków, podszywanie zaslon, firan i obrusów. Zapraszam
0644034097.
Transport – oferuję: Codziennie bez limitu na bagaż.

+48 729 248 162 www.busydoholandii.org CODZIENNIE DO
HOLANDII BEZ LIMITU NA BAGAŻ. MOŻESZ ZABRAC ZE SOBA 10 WALIZEK PRALKĘ ORAZ
TELEWIZOR !! I TAK ZAPŁACISZ
NORMALNĄ KWOTĘ MAX 85E
CZEKAMY NA CIEBIE! DBAMY O
TWOJE FINANSE:) Obsługujemy
województwa: małopolskie,
podkarpackie, świętokrzyskie,
śląskie, opolskie, dolnośląskie.
Jeździmy do: HOLANDII, NIEMIEC, BELGII, POLSKI. Więcej o
nas: nowe komfortowe samochody, duża przestrzeń bagażowa, w wybranie dni brak limitu
na bagaż, bez przesiadek, z adresu na adres, zawodowi kierowcy, CODZIENNIE do Polski-CODZIENNIE do Holandii :) Zadzwoń do NAS :) +48 729

248 162 lub wejdź na www.busydoholandii.org.
Sprzedam – różne: Pyszne
domowe Ciasta i Torty na każdą
okazję. Pyszne domowe ciasta i
torty na każdą okazję, nasze wypieki można zobaczyć na stronie:
www.facebook.com/ciastatortyholandia. Zapraszam do kontaktu: tel: 0649791022 lub email:
grajcar1986@gmail.com, odbiór
w Gouda lub dowozimy na terenie całej Holandii: Rotterdam
Den Haag Utrecht itd.
Transport – oferuję: Firma
Jupiter Transport oferuje Państwu przeprowadzki, przewóz rzeczy z Polski do Holandii, z Holandii do Polski jak i na terenie całej
Europy! Obszar naszej działalności obejmuje takie miasta jak
Amsterdam, Utrecht, Tilburg,
Eindhoven, Breda, Rotterdam, Haga, Haarlem, Groningen, Emmen, Ijssel, Apeldoorn oraz inne miejscowości,
miasteczka i wsie położone
na terenie Holandii. Odbieramy ładunek z każdej miejscowości w Polsce i za granicą.
www.ju pi ter -trans port.pl,
www.trans por t -chlod ni czy.com.pl, Tel. +48 696-126142 . Tel. , +48 506-525-960.
Transport

–

oferuję:

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI PO HOLANDII I BELGII! tel. 0649318747. LOTNISKA IMPREZY DYSKOTEKI
LUNA. Waalwijk Tilburg Breda
Den Bosch i okolice. Cała Holandia, Belgia i Niemcy. Posiadam wygodny i komfortowy
samochód. OPEL ZAFIRA 7OSOBOWY - MOGĘ ZABRAĆ 6
OSÓB + kierowca. Chcesz jechać sam? Lub w mniej
osób? Nie ma problemu!
Sprawdź, zadzwoń, napisz, u
mnie zawsze dobra cena! Posiadam najnowszą nawigacje
z bieżącą informacją o kor-

kach! Dostępne foteliki dziecięce
0 - 18kg! Zawiozę gdzie chcesz!
Im dalej tym taniej za km! Zadzwoń lub napisz! Na pewno sie
dogadamy!
Kontakt
tel.
0649318747 , +31649318747.
Dysponuję czasem: Poniedziałek
- Piątek po godz. 16.30. Weekendy - Sobota - Niedziela – 24h !
Można dzwonić lub wysłać smsa
z informacją skąd i dokąd chcesz
jechać, a skontaktuje się z Tobą!
Gdy nie odbieram, proszę o sms!
Mogę zabrać maks. do 6 osób!
Pozdrawiam i zapraszam!
Transport – oferuję: EUROLANSER busy z Holandii do Polski. EUROLANSER - Licencjonowany Przewóz Osób 0048 600
357 059. Bus Polska Niemcy Holandia. Bus Holandia Niemcy Polska. W Polsce obsługujemy województwa: MAŁOPOLSKIE, ŚLĄSKIE, OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE. W Holandii obsługujemy WSZYSTKIE regiony i
miasta. Odbieramy Pasażerów
spod adresu i dowozimy pod
wskazany adres, bez uciążliwych
przesiadek ! NASZE CAŁKIEM
NOWE AUTA MARKI MERCEDES
VITO, SĄ WYPOSAŻONE W: Darmowy dostęp do Internetu podczas całej podróży!; Najlepsze
systemy nawigacyjne; Systemy
bezpieczeństwa: ABS, ESP, System Parktronic (PTS); Podwójną
klimatyzację; osobna dla przestrzeni pasażerskiej; Komfortowe, rozkładane fotele, wyposażone w podłokietniki; Dużą ilość
miejsca dla każdego pasażera;
Automatycznie otwierane drzwi;
Uchwyty do napojów; Gniazdka
elektryczne 12V oraz zwykłe
gniazdka domowe 220V, umożliwiające pracę na komputerze
lub ładowanie telefonu w czasie
podróży; Szyby w przestrzeni pasażerskiej z czarnego szkła. Każdy pasażer objęty jest ubezpieczeniem! Posiadamy dodatkowe
ubezpieczenie w całej UE. Rezerwacja EuroLanser: 0048 600

Nasza Holandia
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357 059, rezerwacja@eurolanser.com. Zapraszamy do odwiedzania działu PROMOCJE na
naszej stronie www.eurolanser.com.
Usługi – remonty: Schody
drewniane - FABER Przemysław
Jania. Działamy na terenie Polski, Belgii i Holandii. Oferujemy
schody samonośne lub na beton.
Z drewna bukowego, dębowego
lub jesionowego. Wykonamy projekt wraz z wyceną. Każdy projekt schodów omawiamy z klientem indywidualnie. Ceny schodów ustalamy po dokładnym pomiarze i omówieniu technicznej
specyfikacji. Wartość waha się w
zależności od wysokości, szerokości, ilości zabiegów i materiału. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania związane z wykonaniem lub odnowieniem schodów.
Istnieje również możliwość wykonania innych usług stolarskich.
Kontakt: e-mail: info.stolarnia@gmail.com, tel. kom.: 0048
508 745 876.
Zdrowie i uroda: Masaż medyczny. W pełni profesjonalne
masaże wszelkiego rodzaju, rehabilitacja, likwidacja przykurczów mięśniowych, likwidacja
stanów zapalnych, poprawa samopoczucia. 0 626 621 486.
Transport – oferuję: Busy do
Holandii / Busy do Polski z WiFi i
DVD od 60 Euro !!! Przewóz osób
Polska - Niemcy – Holandia.
Przejazd już od 60 EUR* (250
ZŁ*) Codzienne wyjazdy w obie
strony!!! Busy z WiFi na całej trasie oraz z DVD. Firma LUXADA
oferuje Państwu: - licencjonowany przewóz osób, - jeździmy na
trasie Polska - Niemcy – Holandia, - codzienne wyjazdy, - odbiór
z miejsca zamieszkania i dowóz
pod wskazany adres, - wysoki
komfort oraz bezpieczeństwo, atrakcyjne ceny i liczne promocje, - busy wyposażone w klimatyzację, WiFi, oraz monitory LCD,
lub tablety!, - wyjazdy z województwa: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego,
dolnośląskiego, małopolskiego,
lubuskiego. Nasza flota składa
się z nowych busów posiadających klimatyzację 3-strefową
oraz dodatkowe ogrzewanie na
tył. Busy LUXADA wyposażone są
w tablety, lub zagłówki multimedialne (monitory LCD), pozwalające oglądać filmy podczas przejazdu!!! Każdy pasażer ma do
dyspozycji słuchawki, dzięki czemu osoby oglądające film nie
przeszkadzają pasażerom śpiącym podczas jazdy. Koszt przejazdu od 60 EUR* (250 ZŁ*)
*Cena uzależniona od trasy. Kontakt: www.LUXADA.pl, Tel.: +48
888 999 143, e-mail: luxada@luxada.pl, www.facebook.com/LUXADA.
Transport – oferuję: Przewóz osób do Polski i Holandii. Z
adresu pod adres. WI-FI w bu-

sach! LICENCJONOWANY PRZEWÓZ OSÓB. TEL. +48 600
357 059. BUS POLSKA HOLANDIA. BUS HOLANDIA POLSKA.
Zapraszamy! Jeździmy codziennie! Oferujemy: * PRZEJAZDY NA
MIEJSCE Z ADRESU POD WSKAZANY ADRES * WYJAZDY Z POLSKI DO HOLANDII I NIEMIEC CODZIENNIE * POWROTY Z HOLANDII I NIEMIEC DO POLSKI CODZIENNIE * INTERNET WiFi
PRZEZ CAŁĄ DROGĘ GRATIS *
PRZYSTĘPNA CENA ORAZ ZNIŻKI DLA GRUP I STAŁYCH KLIENTÓW * PRZEWÓZ PACZEK (paczki zabieramy tylko przy okazji, jeśli jesteśmy w okolicy) Kraków, Krzeszowice, Alwernia,
Chrzanów, Trzebinia i okolice
Katowice, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie,
Będzin, Czeladź, Dąbrowa
Górnicza, Olkusz, Bytom, Piekary Śląskie, Pyskowice, Chorzów, Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Ruda Śląska, Knurów, Rybnik i okolice Opole,
Strzelce Opolskie, Krapkowice, Niemodlin, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Grodków, Lewin
Brzeski, Gogolin, Ujazd, Zdzieszowice, Toszek i okolice Wrocław, Oleśnica, Syców, Bierutów, Kępno, Kobyla Góra, Milicz, Międzybórz, Twardogóra,
Oława, Strzelin, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty i okolice Legnica,
Legnickie Pole, Strzegom, Jawor, Chojnów, Złotoryja, Krzywa, Tomaszów Bolesławicki,
Bolesławiec, Zgorzelec, Jędrzychowice i okolice Żary,
Żagań, Olszyna, Iłowa i okolice. ZAINTERESOWANY INNĄ
OKOLICĄ? ZADZWOŃ! Z
PEWNOŚCIĄ TEŻ TAM JEDZIEMY! Obsługujemy całą
Holandię!
Transport

–

oferuję:

Przewóz osób i paczek: NIEMCY, HOLANDIA, BELGIA, LUKSEMBURG - RafTrans Chojnice. RAFTRANS Chojnice oferuje państwu licencjonowane: - Przewozy osób i paczek
do Niemiec; - Przewozy osób i
paczek do Holandii; - Przewozy osób i paczek do Belgii; Przewozy osób i paczek do
Luksemburga; - Przewozy
osób i paczek do Polski; Przewozy pracownicze > grupowe i indywidualne; - Przewozy turystyczne > okazjonalne; WYJAZDY POLSKA ->
NIEMCY PÓŁNOCNE, HOLANDIA, BELGIA: w niedziele (rano), poniedziałki (po południu), środa (rano) i czwartki
(po południu); WYJAZDY POLSKA -> POŁUDNIOWE NIEMCY, LUKSEMBURG: w niedziele (rano) i środy (rano); POWROTY NIEMCY PÓŁNOCNE,
HOLANDIA, BELGIA -> Polska: w poniedziałki (rano),
wtorki (po południu), czwartki
(rano) i piątki (po południu);
POWROTY POŁUDNIOWE

NIEMCY, LUKSEMBURG -> POLSKA: w poniedziałki (rano) i
czwartki (rano); Obsługujemy województwa: - pomorskie - zachodnio-pomorskie - część województwa Kujawsko-Pomorskiego część województwa Wielkopolskiego - Lubuskie. Z adresu pod
adres bezpiecznie i na czas. Pełna oferta na naszej stronie internetowej: www.raftranschojnice.pl. ZAPRASZAMY !!! KONTAKT: e-mail: raftranschojnice@poczta.onet.pl,
gg:28050267,
tel.kom.:
+48660580120, www.raftranschojnice.pl, www.przewozdonieReklama

miec.pl, Adres: 89-600 Chojnice,
ul. Angowicka 53.
Sklepy: Polski Sklep Centrum
okien i drzwi Roosendaal. Proponujemy Panstwu drzwi wewnetrzne o róznych wzorach, rozmiarach
i kolorach oraz drzwi zewnetrzne
drewniane i metalowe do budynków mieszkalnych i przemyslowych. W naszej ofercie znajdziecie takze oscieznice regulowane i
stale. Dobra Marka Nasze produkty dostarczamy osobiscie, bez
udzialu firm kurierskich, podnoszac jakosc swiadczonych uslug,
dzieki czemu drzwi docieraja na

miejsce bez uszkodzen i istnieje
mozliwosc obejrzenia ich przed
odbiorem. Jestesmy jedyna firma
Polska w Holandii ze znakiem jakości. Keurmerk Kwaliteits Vakman, 4703jc Roosendaal. Tel
0629016395, tel.0626244546,
kvk 56894554, piotr-lefik@handymen-pools.eu, www.handymen-pools.eu.
Meble - kupię/sprzedam: Jeśli potrzebujesz mebli do salonu,
sypialni, jadalni, do przedpokoju,
a może dla dziecka to trafiłeś
pod dobry adres. Nasza firma
oferuje szeroki wybór mebli od

Polskich producentów, które w
ciągu dwóch tygodni dostarczymy prosto do Ciebie do domu,
bez ponoszenia dodatkowych
kosztów. Chciałbyś coś zmienić
w oferowanych przez nas zestawach, nie ma problemu. Na zakupione meble udzielamy 2-letniej gwarancji. Wystawiamy również faktury vat. Masz jakieś pytania? Możesz do nas zadzwonić,
lub napisać. Meubelvooriedereen Marek Tomasik, info@meubelvooriedereen.nl,
+31
683162004. Obsługujemy całą
Holandię, Belgię, Luxemburg
oraz część Niemiec.
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PRACA
Spawacz
138.136
ISO 9606-1 / BW H-L045 /
Ciezkie konstrukcje / Holandia. PanPol sp. z o. o., Agencja

Zatrudnienia
(cer tyfikat
KRAZ 1670) poszukuje do Holandii: SPAWACZY W NOWEJ
NORMIE ISO 9606-1 METODA 138.136 BW H-L045 Z DOŚWIADCZENIEM W WYSOKIEJ
JAKOŚCI SPAWANIU CIĘŻKICH
KONSTRUKCJI.
WIZUALNA
KONTROLA SPAWÓW. OKRES
ZATRUDNIENIA:
praca
od 25.07.2016 na 3 tygodnie.
SYSTEM PRACY: możliwa praca zmianowa, jeden tydzień
dzienna, następny tydzień nocna. Możliwa praca w weekendy. Możliwość wypracowania
nadgodzin. WYMAGANIA: AKTUALNY certyfikat spawacza
metoda 138.136 w nowej normie ISO 9606-1 (aktualne certyfikaty spawacza: CERTYFIKATY MUSZĄ BYĆ AKTUALNE
czyli pieczątka aktualizacyjna nie starsza niż 6 miesięcy
od dzisiaj), doświadczenie
w spawaniu ciężkich konstrukcji, certyfikat VCA lub SCC,
BSN (SOFI) numer (możliwość
wyrobienia przed rozpoczęciem pracy), znajomość języka
angielskiego, niemieckiego
luv holenderskiego w stopniu
dobrym, ważne prawo jazdy
(warunek konieczny). WARUN-

KI FINANSOWE: Stawka godzinowa netto wraz z dodatkami
wynosi 15 Euro za pierwsze 40
godzin pracy w tygodniu +
mieszkanie w 100% opłacane
przez pracodawcę (pokoje 2
osobowe) + 0,19 Euro tzw. kilometrówki lub samochód
służbowy. Szczegółowe warunki finansowe prześlemy e-mailem. Prosimy przysłać aktualne CV w języku angielskim
i polskim + skan certyfikatów
zawodowych i referencji na adres spawacz@euroworker.pl
z
dopiskiem
Spawacz
ISO 138.136 ciężkie konstrukcje + podać Pana nazwisko
i imię.
Praca
w
szklarni
przy ogórkach. Veldwerk Uit-

zendbureau BV zatrudni osoby
zainteresowane
pracą
w szklarni przy ścinaniu i pielęgnacji ogórków. Miejsce Pracy:
Berkel en Rodenrijs. Wymagania: doświadczenie szklarniowe w pracy z ogórkami, czyli
obrywanie liści oraz kwiatów,
zbiór i pakowanie, obniżanie
sznurków i roślin; podstawowa
znajomość j. angielskiego lub
j. holenderskiego; własne zakwaterowanie; własny transport; dyspozycyjność na długi
okres czasu; dokładność oraz

precyzja w wykonywaniu zadań. Pracodawca oferuje: wynagrodzenie wg obowiązujących stawek holenderskich;
cotygodniowe wypłaty; stałą
pracę na cały sezon. Osoby
z doświadczeniem, prosimy
o przesłanie CV na adres email: praca@veldwerkuitzendbureau.nl. Proszę wpisać w temacie: OGORKI. Prosimy o reagowanie tylko osoby, posiadające własne zakwaterowanie oraz własny transport, nasze biuro nie zapewnia, ani
mieszkań, ani transpor tu
do pracy; UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
tylko z wybranymi osobami.
Przy wysyłaniu aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawa z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Spawacz MAG. Firma Covebo Work Office poszukuje
dla swojego klienta w Holandii
spawacza MAG do spawania
grubych elementów konstrukcyjnych pod budownictwo. Praca z rysunkiem technicznym.

Start pracy przewidziany jest
na 25 lipca. Kontrakt na minimum 3 miesiące. Praca jest
w miejscowości Brakel. Wymagania: aktualny certyfikat
spawalniczy 135/138, znajomość rysunku technicznego,
znajomość języka obcego,
własny samochód będzie dodatkowym atutem. Oferujemy:
wynagrodzenie 450 euro netto/40h, atrakcyjne warunki zakwaterowania oraz ubezpieczenie, pracę na warunkach
holenderskich, opiekę koordynatora. Szczegółowe CV oraz
skany certyfikatów spawalniczych proszę przesłać na adres
tomaszek@covebo.pl w tytule
wpisując: „Spawacz MAG
– Brakel”.
Spawacz TIG. Firma Covebo Work Office poszukuje dla
swojego klienta w Holandii
dwóch spawaczy TIG do spawania rur ze stali nierdzewnej
(grubość od 1mm-3mm). Rury
są przeznaczone do przemysłu
spożywczego. Start projektu
przewidziany jest na 25 lipca.
Długość kontraktu wynosi minimum 8 tygodni. Praca
w miejscowości Lelystad. Wymagania: aktualny certyfikat
spawalniczy, znajomość rysunku technicznego, znajomość

języka obcego, własny samochód będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: wynagrodzenie 480 euro netto/40h, atrakcyjne warunki zakwaterowania oraz ubezpieczenie, pracę
na warunkach holenderskich,
opiekę koordynatora. Szczegółowe CV oraz skany certyfikatów spawalniczych proszę
przesłać na adres tomaszek@covebo.pl w tytule wpisując: „Spawacz TIG – Lelystad”.
Runner/loper do pieczarkarni. Dla naszego klienta

w Wernhout poszukujemy pana na funkcje runnera/lopera
do pieczarkarni od zaraz!!!!
Jest to ciężka praca fizyczna polegająca na układaniu
palet z pieczarkami. Doświadczenie w takiej funkcji jest milo widziane. Praca na długi
okres czasu. Po więcej informacji pisz na mail: marek.salamon@dddpersoneel.nl lub
info@dddpersoneel.nl.
INŻYNIER

część na zakładzie. Możliwość
szybkiego podjęcia pracy. WYMAGANIA: Dyplom inżyniera
mechanika; VCA lub SCC
– certyfikat BHP ważny na Belgię, Holandię; bardzo dobra
znajomość środowiska Windows i programów biurowych;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; Znajomość rysunku
technicznego wymagana; Znajomość rysunku izometrycznego dużym plusem; Prawo jazdy
i własny samochód; Minimum 2 lata doświadczenia
w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziane referencje od poprzedniego pracodawcy. WARUNKI FINANSOWE: szczegółowe warunki finansowe zostaną przesłane e-mailem. Prosimy przysłać aktualne CV w języku polskim
i angielskim + skan certyfikatów zawodowych i referencji
na cv@euroworker.pl z dopiskiem: INŻYNIER MECHANIK +
podać Pana nazwisko i imię.
To przyśpieszy obróbkę pana dokumentów.

MECHANIK.

Agencja
Zatrudnienia
(KRAZ 1670), PanPol sp. z o.
o., poszukuje: INŻYNIERA MECHANIKA do pracy w Holandii.
Większość pracy jest w biurze,

Spawacz
135.136
lub 111 ISO 9606-1 Blachy
FW, Praca do końca 2017!
HOLANDIA. ISO 9606-1 me-

toda 135.136, blachy FW gru-
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bość 10-30mm poz PA PB.
ISO 9606-1 metoda 111, blachy FW grubość 10-30mm poz
PA PB. Spawanie ciężkich konstrukcji stalowych; spawanie
wielościegiem,
spawy
pod Rentgen. Praca w pierwszym tygodniu sierpnia 2016
do końca 2017! Stawka:
11,90Eu/h
brutto, 18,75Eu/h netto (pod warunkiem, że Pracownik korzysta z własnego mieszkania), 15,7Eu/h netto (stawka
po
odliczeniu
kosztów
za mieszkanie: Pracownik korzysta z mieszkania opłaconego przez Pracodawcę). Pracodawca nie zwraca kosztów dojazdu pracownika do pracy (kilometrówka wliczona w stawkę). Nadgodziny dodatkowo
płatne RESERVERINGS 50Eu
za każdy tydzień pracy. ZAKWATEROWANIE: Pracodawca
gwarantuje mieszkanie -pojedynczy pokój. WYMAGANIA: 1.
AKTUALNY cert spawacza
w nowej normie ISO9606-1
(aktualne cert spawacza: CERTYFIKATY MUSZĄ BYĆ AKTUALNE czyli pieczątka aktualizacyjna nie starsza niż 6 miesięcy od dzisiaj), 2. Doświadczenie w spawaniu ciężkich
konstrukcji stalowych, 3. VCA
lub SCC, możliwość wyrobienia, 4. SOFI/BSN, możliwość

wyrobienia, 5. dobra znajomość jęz ang, niem lub holen, 6. prawo jazdy, własna auto. Prosimy przysłać aktualne CV w jęz ang i pol + skan
cert zawodowych i referencji
na adres spawacz@euroworker.pl z dopiskiem SPAWACZ
ISO 121 lub 135/136 + podać
Pana nazwisko i imię.
Spawacz MIG/MAG. Firma
Covebo Work Office poszukuje dla swojego klienta w Holandii spawacza MIG/MAG
do spawania konstrukcji maszyn rolniczych ze stali czarnej. Start projektu przewidziany jest na 18 lipca. Praca jest
w miejscowości Amersfoort.
Wymagania: aktualne certyfikaty spawalnicze, znajomość
rysunku technicznego, znajomość języka obcego, własny
samochód. Oferujemy: wynagrodzenie 460 euro netto
/ 40 h (po 2 miesiącach możliwość podwyżki do 480), zakwaterowanie i ubezpieczenie, opiekę koordynatora, pracę na warunkach holenderskich. Szczegółowe CV oraz
skany certyfikatów spawalniczych proszę przesłać na adres tomaszek@covebo.pl w tytule wpisując: „Spawacz
MIG/MAG”.

Pra ca
w
szklar ni
przy roślinach doniczkowych! Veldwerk Uitzendbu-

reau BV dla jednego z klientów z De Lier poszukuje osoby z doświadczeniem szklarniowym przy pielęgnacji roślin doniczkowych. Miejsce
pracy: DE LIER. Wymagania:
do świad cze nie szklar niowe
w pracy z roślinami doniczkowymi – wymagane, komunikatywna znajomość j. angielskiego lub holender skiego – wa ru nek ko niecz ny;
wła sne
za kwa te ro wa nie
w okolicach De Lier, s-Gravenzande, Den Haag; Maasdijk; własny transport. Pracodawca oferuje: wynagrodzenie według obowiązujących stawek holender skich;
cotygodniowe wypłaty; stabilizacje zatrudnienia, czyli
stałą prace na długi okres
czasu. Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie CV
na adres email: praca@veldwerkuitzendbureau.nl. Proszę wpisać w temacie: ROSLINY DONICZKOWE. Prosimy o reagowanie tylko osoby, posiadające własne zakwa te ro wa nie i wła sny
trans port, na sze biu ro nie
zapewnia ani mieszkań, ani
transpor tu do pracy swoim
pracownikom. UWAGA! Za-

strze ga my so bie pra wo
do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Przy wysyłaniu
aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę
na prze twa rza nie da nych
osobowych zawar tych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji proce su re kru ta cji (zgod nie
z Ustawa z dn. 29.08.1997
ro ku o Ochro nie Da nych
Osobowych Dz. U. Nr 133
poz. 883).
Spawacz MIG/MAG/TIG.

Firma Covebo Work Office poszukuje dla swojego klienta
w
Holandii
spawaczy
MIG/MAG/TIG do spawania
zbiorników, cystern i silosów
ze stali nierdzewnej pod przemysł spożywczy. Praca na podstawie rysunku technicznego.
Kontrakt z pracodawcą na długi okres. Start projektu przewidziany jest na 25 lipca. Wymagania: aktualne cer tyfikaty
spawalnicze, znajomość rysunku technicznego, umiejętność spawania w tandemie,
doświadczenie w podobnej
branży, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, prawo jazdy oraz
własny samochód mile widziane. Oferujemy: wynagrodze-

nie 480 euro netto/40h, zakwaterowanie i ubezpieczenie,
kontrakt holenderski, pracę
w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. Szczegółowe CV oraz skany certyfikatów spawalniczych proszę
przesłać na adres tomaszek@covebo.pl w tytule wpisując:
„Spawacz
MIG/MAG/TIG”.
Spawacz TIG. Firma Covebo Work Office poszukuje dla
swojego klienta w Holandii
spawacza TIG do spawania
elementów do przemysłu spożywczego (linie produkcyjne,
szyny, układarki). Grubość materiału do 5mm. Praca jest
w prowincji Utrecht. Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, dobra znajomość języka angielskiego,
znajomość rysunku technicznego, łasny samochód. Oferujemy: wynagrodzenie 450 euro netto / 40h, zakwaterowanie i ubezpieczenie, opiekę koordynatora, pracę na warunkach holenderskich. Szczegółowe CV oraz skany certyfikatów spawalniczych proszę
przesłać na adres tomaszek@covebo.pl w tytule wpisując:
„Spawacz
TIG
– Utrecht”.

Poko jówki / poko jowi.
Szukamy pokojówek/pokojowych do pracy w hotelach 4* w centrum Amsterdamu. Oferujemy kontrakt

na holenderskich warunkach,
pracę w miłej międzynarodowej atmosferze, wynagrodzenie według obowiązujących
stawek holenderskich, prace
w pełnym wymiarze godzin,
na dłuższy okres czasu i bez
tzw. „skakanek”. Wiec jeśli
masz doświadczenie, mieszkasz w Amsterdamie bądź
okolicach, jesteś dyspozycyjna osobą z komunikatywnym
angielskim – czekamy właśnie na Ciebie:) napisz
do mnie: barbara@afwascompany
lub
zadzwoń 020 4860 490 (8: 30
– 15: 30). Będzie nam miło
powitać Cię w naszej ekipie.
Spawacz 121, 135.136
lub 111 ISO Blachy FW, Praca do końca 2017! HOLAN-

DIA. ISO 9606-1 metoda 135.136, blachy, FW, grubość 10-30 mm, poz PA, PB.
ISO 9606-1 metoda 111, blachy, FW, grubość 10-30mm,
poz PA, PB. Dla osób posiadających umiejętności i doświadczenie pracy jako spaCIĄG DALSZY NA STR. 6
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wacz 121, pracodawca wyrobi odpowiedni certyfikat 121
na daną maszynę i sterownik.
Spawanie ciężkich konstrukcji stalowych; spawanie wielościegiem, spawy pod Rentgen. Praca w pierwszym tygodniu sierpnia 2016 do końca 2017 roku!! Stawka:
11,90Eu/h
brutto, 18,75Eu/h netto (pod warunkiem, że Pracownik korzysta z własnego mieszkania), 15,7Eu/h netto (stawka
po
odliczeniu
kosztów
za mieszkanie: Pracownik korzysta z mieszkania opłaconego przez Pracodawcę). Pracodawca nie zwraca kosztów
dojazdu pracownika do pracy
(kilometrówka
wliczona w stawkę). Nadgodziny dodatkowo płatne. RESERVERINGS 50Eu za każdy tydzień
pracy. ZAKWATEROWANIE:
Pracodawca
gwarantuje
mieszkanie -pojedynczy pokój. WYMAGANIA: 1. AKTUALNY cert spawacza w nowej
normie ISO9606-1 (aktualne
cert spawacza: CERTYFIKATY
MUSZĄ BYĆ AKTUALNE czyli
pieczątka aktualizacyjna nie
starsza niż 6 miesięcy od dzisiaj), 2. Doświadczenie w spawaniu ciężkich konstrukcji
stalowych, 3. VCA lub SCC,
możliwość wyrobienia, 4. SOFI/BSN, możliwość wyrobienia, 5. dobra znajomość jęz
ang, niem lub holen, 6. prawo
jazdy, własna auto. Prosimy
przysłać aktualne CV w jęz
ang i pol + skan cert zawodowych i referencji na adres
spawacz@euroworker.pl z dopiskiem SPAWACZ ISO 121
lub 135/.
Reklama

Spawacz MAG. Firma Covebo Work Office poszukuje
dla swojego klienta w Holandii trzech spawaczy MAG
do spawania grubych elementów konstrukcyjnych pod budownictwo. Praca z rysunkiem technicznym. Start pracy przewidziany jest na 8
sierpnia. Kontrakt na minimum 3 miesiące. Praca jest
w miejscowości Waardenburg. Wymagania: aktualny
certyfikat spawalniczy, znajomość rysunku technicznego,
certyfikat VCA, dobra znajomość języka obcego, własny
samochód. Oferujemy: wynagrodzenie 480 euro netto/40h, atrakcyjne warunki
zakwaterowania oraz ubezpieczenie, pracę na warunkach
holenderskich, opiekę koordynatora. Szczegółowe CV oraz
skany certyfikatów spawalniczych proszę przesłać na adres tomaszek@covebo.pl w tytule wpisując: „Spawacz MAG
– Waardenburg”.

Stała praca w szklarni
przy bromeliach! Agencja

Pracy Veldwerk poszukuje dla
swojego klienta osoby do pracy przy kwiatach doniczkowych. Miejsce Pracy: Bergschenhoek. Wymagania: doświadczenie
w
pracy
przy kwiatach doniczkowych;
znajomość języka angielskiego lub holenderskiego; dyspozycyjność na długi okres czasu; dobra kondycja fizyczna;
własne zakwaterowanie; własny transport. Zapewniamy:
wynagrodzenie wg obowiązujących stawek holenderskich;
cotygodniowe wypłaty; opiekę
holenderskich koordynatorów; stała prace na długi
okres czasu; Osoby z doświadczeniem, prosimy o przesłanie CV na adres email praca@vel dwer ku it zend bu re au.nl. Proszę wpisać w temacie: BROMELIA. UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Przy wysyłaniu
aplikacji prosimy o dopisanie
klauzuli: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa
z dn. 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Spawacz TIG – blachy.

Firma Covebo Work Office poszukuje dla swojego klienta
w Holandii spawacza TIG
do spawania i składania elementów maszyn czyszczących
przeznaczonych do przemysłu
spożywczego. Grubość spawanych blach wynosi 1mm-3mm. Praca z rysunkiem

technicznym. Start projektu
przewidziany jest na 18 lipca.
Kontrakt jest na minimum 6
tygodni. Praca jest w miejscowości Nijkerk. Wymagania:
aktualny certyfikat spawalniczy, znajomość rysunku technicznego, znajomość języka
obcego, doświadczenie w podobnej branży, własny samochód będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: wynagrodzenie 460 euro netto/40h, zakwaterowanie i ubezpieczenie, opiekę koordynatora, pracę na warunkach holenderskich. Szczegółowe CV oraz
skany certyfikatów spawalniczych proszę przesłać na adres tomaszek@covebo.pl w tytule wpisując „Spawacz TIG
– Nijkerk”.

Pracownik produkcji /
kontroler jakości BOXTEL.

Jesteś elastyczny i masz doświadczenie w pracy na produkcji? Lubisz pracować
w czystym otoczeniu? Porozumiewasz się w języku holenderskim? Mamy prace dla
Ciebie! Poszukujemy pracowników dla jednego ze swoich
klientów, który zajmuje się
produkcja drobnego sprzętu
medycznego na stanowisko:
pracownik produkcji/kontroler jakości. Firma znajduje się
w miejscowości Boxtel. Będziesz pracować w sterylnym
otoczeniu, gdzie Twoim zadaniem będzie obsługa maszyn,
nadzorowanie linii produkcyjnej oraz sprawdzanie jakości
produktu. WYMAGANIA: doświadczenie na podobnym
stanowisku, porozumiewanie
się w języku holenderskim,
dyspozycyjność do pracy 3zmianowej, zakwaterowanie
w okolicy oraz własny transport. Oferujemy prace na dłuższy okres czasu, oparta o holenderskie warunki pracy
przy wynagrodzeniu: 2200 euro, 40 godzin tygodniowo. Jeśli jesteś zainteresowany
skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3-717 oraz
prześlij nam swoje CV w języku angielskim bądź holenderskim na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.

Kierowców C + E HOLANDIA. PanPol sp. z o. o., Agen-

cja
Zatrudnienia
(KRAZ 1670), dla naszego
stałego holenderskiego partnera poszukuje: Kierowców C
+ E. WYMAGANIA: Doświadczenie w pracy na w/w stanowisku; Prawo jazdy C + E; AKTUALNA KARTA KIEROWCY;
Mile widziany certyfikat ADR;
BSN (SOFI) numer (jest to numer podatkowo-ubezpieczeniowy), Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
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niemieckiego lub holenderskiego. PRACODAWCA OFERUJE: Stabilne zatrudnienie (możliwość stałej pracy); Umowa
na warunkach holenderskich;
Atrakcyjne warunki finansowe.
WYMAGANE
DOKUMENTY
APLIKACYJNE: CV w języku polskim z dokładnym wyszczególnieniem okresów zatrudnienia,
rodzaju wykonywanych prac,
nazwy pracodawcy (jeśli praca
przez agencję pracy tymczasowej to nazwa tej agencji i nazwa klienta końcowego). Mile
widziane poprawnie przetłumaczone CV w języku angielskim lub niemieckim (proszę
nie używać tłumacza google);
skan dokumentu nadania numeru SOFI-BSN; skan prawo
jazdy C + E; skan aktualnej
karty kierowcy; skan certyfikatu ADR (jeśli posiada); skan
dowodu osobistego; informację czy kandydat posiada samochód, którym mógłby jechać do pracy do Holandii;
skan referencji lub dane osoby,
która może wystawić opinię
pracownikowi. Szczegóły oferty wyślemy e-mailem po otrzymaniu wymaganych dokumentów od kandydata. Prosimy
przysłać wymagane dokumenty na: operator@euroworker.pl.
W tytule e – maila proszę wpisać: KIEROWCA C+E.
Spawacz 141 ISO 9606-2
BW+FW, blachy H-L045, Aluminium Holandia. Agencja

Zatrudnienia (K RAZ 1670),
PanPol sp. z o. o., poszukuje
do Holandii: Spawaczy ALUMINIUM w normie ISO 9606-2
w metodzie 141 blachy,
BW+FW, H-L045. OKRES ZATRUDNIENIA: w najbliższym
dostępnym terminie na dłuższy okres czasu. WYMAGANIA:
AKTUALNE certyfikaty spawacza w normie ISO w metodzie 141 blachy, BW+FW, H-L045: czyli pieczątka aktualizacyjna nie starsza niż 6 miesięcy od dziś, Duże doświadczenie w spawaniu aluminium,
Znajomość jęz ang, niem lub
holen., Prawo jazdy, Własny
samochód dużym plusem. WARUNKI FINANSOWE: Pracodawca prowadzi poprawne rozliczenia płacy zgodnie z prawem holenderskim (żadnych
kombinacji gdzie netto jest
wyższe od brutto, banków godzin, rozliczenia nadgodzin
w kilometrówce...). Stawka
brutto – 19,00 Euro, Stawka
netto – 15,50 Euro (stawka
przed odliczeniem kosztów
za ubezpieczenie zdrowotne
oraz za mieszkanie), Stawka
netto na „ rękę ” – 13 Euro
(stawka po odliczeniem 21,19
Euro za ubezpieczenie zdrowotne oraz 76,02 Euro za
mieszkanie). NADGODZINY dodatkowo płatne. MIESZKANIE:
gwarantowane i opłacone w

100% przez pracodawcę (
patrz Warunki Finansowe powyżej ). Pokoje 2 osobowe.
Pracodawca nie gwarantuje
pokoju
jednoosobowego.
Szczegółowe informacje na temat oferty wyślemy mailem.
Prosimy przysłać aktualne CV
w języku pol i ang lub niem +
skan cert. zawodowych i referencji na adres spawacz@euroworker.pl z dopiskiem: Spawacz 141 ALUMINIUM + nazwisko i imię.
Zbiór pieczarek w Holandii. Praca całoroczna

przy zbiorze i hodowli pieczarek. Dla naszego klienta
w Wernhout. Poszukujemy
osób z doświadczeniem
przy zbiorze i hodowli pieczarek - minimum 3 miesiące doświadczenia. Wymagania: Minimalne 3 miesięczne doświadczenie przy
zbiorze pieczarek, Dostępność na dłuższy okres, Brak
leku wysokości. Oferujemy:
Wynagrodzenie tygodniowe, 8,87 euro na godzinne
brutto, Bezpłatny transport
do pracy, Opieka polskojęzycznego opiekuna. Osoby
spełniające wymagania
proszone są o kontakt:
Tel.0031-10-243-0898 lub
przesłanie CV pod adres e-mail info@dddpersoneel.nl.
Praca przy papryce w
szklarni. Dla naszego

klienta w Holandii poszukujemy osób do pracy na stanowisku: PRACA PRZY PAPRYCE W SZKLARNI. Miejsce pracy: Limburgia, Venlo. Zgłoś się do nas, jeżeli:
masz doświadczenie w ścinaniu i pielęgnacji papryki
w szklarni (okręcanie, topowanie), posiadasz czynne
prawo jazdy kat. B, znasz język angielski w stopniu
umożliwiającym komunikację - będzie to Twoim atutem. Z naszej strony oferujemy Ci: podjęcie pracy u
sprawdzonego pracodawcy
z możliwością powrotu co
sezon, legalną pracę na warunkach holenderskich, tygodniowy system wypłat
wynagrodzenia, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie,
pomoc w organizacji wyjazdu, a na miejscu dojazd
do/z pracy, wypłatę dodatku wakacyjnego. MOŻLIWOŚĆ ROZPOCZĘCIA PRACY OD ZARAZ! O szczegóły
pytaj w jednym z naszych
biur: Opole, ul. Kołłątaja
15/2, T: 77 460 90 77, e-mail: opole@abpraca.pl;
Kielce, ul. Okrzei 32/9 (parter), T: 41 344 38 16, e-mail: kielce@abpraca.pl; Lublin, ul. Grabskiego 25-J lokal 2 (I piętro), T: 81 444 27

24, e-mail: lublin@abpraca.pl.
Certyfikat MGiP nr 5971. Oferta Pracy Tymczasowej.
Monterów stelaży i / lub
regipsów HOLANDIA. PanPol

sp. z o.o., Agencja Zatrudnienia ( KRAZ 1670 ), dla naszego
stałego partnera poszukuje:
Monterów stelaży i / lub regipsów. Praca w Holandii przy
montażu stelaży ( ściany, sufity
podwieszane …. ) i montażu
płyt kartonowo – gipsowych.
Reklama

Praca od września na długi
kontrakt. WYMAGANIA: Doświadczenie w pracy na w/w
stanowisku; Umiejętność obsługi dalmierza i poziomicy laserowej ( bardzo dużym plusem ); Umiejętność czytania
planów ( bardzo dużym plusem ); BSN ( SOFI ) numer (
jest to numer podatkowo-ubezpieczeniowy ), Mile widziany
certyfikat VCA lub SCC; Mile
widziane prawo jazdy i własny
samochód; Komunikatywna
znajomość języka angielskie-

go, niemieckiego lub holenderskiego. PRACODAWCA OFERUJE: Stabilne zatrudnienie (
możliwość stałej pracy ); Umowa na warunkach holenderskich; Atrakcyjne warunki finansowe. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE: CV w języku polskim z dokładnym wyszczególnieniem okresów zatrudnienia, rodzaju wykonywanych prac, nazwy pracodawcy (
jeśli praca przez agencję pracy
tymczasowej to nazwa tej
agencji i nazwa klienta końco-

wego ). Mile widziane poprawnie przetłumaczone CV w języku angielskim lub niemieckim
( proszę nie używać tłumacza
google ); skan dokumentu
nadania numeru SOFI-BSN;
skan VCA lub SCC ( jeśli kandydat posiada ); skan prawa jazdy ; skan dowodu osobistego;
informację czy kandydat posiada samochód, którym
mógłby jechać do pracy do Holandii; skan referencji lub dane
CIĄG DALSZY NA STR. 8
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PRACA
CIĄG DALSZY ZE STR. 7

osoby, która może wystawić
opinię pracownikowi. Prosimy
przysłać
na:bud@euroworker.pl.
Spawacz MIG MAG/ TIG.

Pilnie poszukujemy Spawaczy
Mig Mag / Tig. Dla pracodawcy
w Deurne poszukujemy osób z
doświadczeniem spawalniczym. Praca przy budowie konstrukcji na dłuższy okres czasu. Wymagany język angielski
, niemiecki bądź holenderski w
stopniu komunikatywnym. Zainteresowane osoby proszę o
kontakt telefoniczny +31(0)
478 580647, CV na maila
a.wojtkiw@activepersoneel.nl.
Pracownicy magazynu order picker. Obecnie dla na-

szego klienta poszukujemy
pracowników na stanowisko:
ORDER PICKER; miejsce pracy: Zeewolde. Charakter pracy,
obowiązki: kompletowanie zamówień art. spożywczych, praca z użyciem skanera, w warunkach chłodniczych około 3
stopnie C. Wymagania: predyspozycje do pracy w systemie
zmianowym, dobry stan zdrowia, dobra znajomość języka
angielskiego, prawo jazdy kat.

B, dyspozycyjność dla pracodawcy na długi okres. Mile widziane: pokrewne doświadczenie, własne auto do dyspozycji,
oferujemy: pracę w/g holenderskiego CAO, tygodniowe
rozliczenia na konto walutowe,
możliwość długoterminowej
współpracy, zakwaterowanie w
odpowiednim standardzie,
transport do pracy, możliwość
uzyskania praktycznych szkoleń, certyfikatów i kursów przydatnych na holenderskim rynku pracy, pomoc logistyczną i
organizacyjną w zakresie organizacji pracy i pobytu. Osoby
zainteresowane prosimy o
nadsyłanie cv na: espradom@euroservices.com.pl z
dopiskiem w tytule wiadomości: ORDER PICKER- ZEEWOLDE; informujemy, ze zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z
wybranymi osobami.
Spawacz 131/141. Firma
Covebo Work Office poszukuje
dla swojego klienta w Holandii
czterech spawaczy MAG/TIG
do spawania zbiorników ze stali nierdzewnej. Wymagania:
aktualne certyfikaty spawalnicze 131/141, znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym, znajomość rysunku technicznego, własny samochód. Oferujemy: wynagro-

dzenie 480 euro netto/40h
(stawka już po opłaceniu
mieszkania i ubezpieczenia),
możliwość pracy w nadgodzinach (50h-60h tydzień), zakwaterowanie, ubezpieczenie,
pracę na warunkach holenderskich. Szczegółowe CV oraz
skany certyfikatów spawalniczych proszę przesłać na adres
tomaszek@covebo.pl w tytule
wpisując:
„Spawacz
131/141”.
Spawacz 141.111 ISO
9606-1 FW H-L045 Rury
80–325mm Wielościeg Holandia. PanPol sp. z o.o.,

Agencja Zatrudnienia ( KRAZ
1670 ) Na podstawie umowy
holenderskiej z firmę holenderską: 2 spawaczy ISO 96061 stal czarna metoda
141.111, rury, pachwina FW,
średnica 80 mm – 325 mm H-L045, spawanie wielościegiem. Praca od tygodnia 33 (
15.08.2016 ) na 9 tyg. Stawka
godzinowa brutto: 11,90 Euro,
Stawka godzinowa netto:
18,75 Euro ( pod warunkiem,
że Pracownik korzysta z własnego mieszkania ). Stawka
godzinowa netto: 15,75 Euro (
stawka po odliczeniu kosztów
za mieszkanie: Pracownik korzysta z mieszkania opłaconego przez Pracodawcę ). Praco-

dawca nie zwraca kosztów dojazdu pracownika do pracy ( kilometrówka wliczona w stawkę ). Nadgodziny dodatkowo
płatne. WYMAGANIA: 1. AKTUALNY cert. spawacza w nowej
normie ISO 9606-1 ( aktualne
certyfikaty spawacza: CERTYFIKATY MUSZĄ BYĆ AKTUALNE
czyli pieczątka aktualizacyjna
nie starsza niż 6 miesięcy od
dzisiaj ), 2. Doświadczenie w
spawaniu
rur
czarnych
141.111, 3. VCA lub SCC dużym plusem, możliwość wyrobienia, 4. SOFI / BSN NUMER (
jest to holenderski numer podatkowo-ubezpieczeniowy ),
mozliwość wyrobienia, 5. dobra znajomość języka ang,
niem lub holen., 6. prawo jazdy
i własny samochód. Prosimy
przysłać aktualne CV w języku
angielskim i polskim + skan
certyfikatów zawodowych i referencji na adres spawacz@euroworker.pl z dopiskiem Spawacz ISO 9606 metoda
141.111 +nazwisko i imię.
.
Spawacz TIG. Firma Covebo Work Office poszukuje dla
swojego klienta w Holandii
spawacza TIG. Praca polega
na spawaniu i przeprowadzaniu prac konserwacyjnych maszyn przeznaczonych do przemysłu spożywczego. Praca jest

w miejscowości Oudewater.
Start pracy jest przewidziany
na 8 sierpnia. Wymagania: Aktualny certyfikat spawalniczy,
Doświadczenie w podobnej
pracy, Dobra znajomość języka
angielskiego, własny samochód. Oferujemy: wynagrodzenie 475 euro netto/40h, zakwaterowanie i ubezpieczenie,
opiekę koordynatora, pracę na
warunkach holenderskich.
Szczegółowe CV oraz skany
cer tyfikatów spawalniczych
proszę przesłać na adres tomaszek@covebo.pl w tytule
wpisując: „Spawacz TIG –
Oudewater”.
Produkcja! Stała praca!

Agencja Pracy Veldwerk poszukuje od zaraz dla swojego
klienta osoby do pracy w produkcji przy pakowaniu i sortowaniu bakalii, orzeszków. Miejsce Pracy: Bergschenhoek.
Wymagania: doświadczenie w
pracy produkcyjnej (pakowanie, sortowanie, obsługa maszyn, itp) - mile widziane, znajomość języka angielskiego
lub holenderskiego; dyspozycyjność na długi okres czasu;
własne zakwaterowanie; własny transport. Zapewniamy:
wynagrodzenie wg obowiązujących stawek holenderskich;
cotygodniowe wypłaty; stałą

prace na długi okres czasu.
Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie CV na adres
email: praca@veldwerkuitzendbureau.nl. Proszę wpisać
w temacie: PRODUKCJA. Prosimy o reagowanie tylko osoby,
posiadające własne zakwaterowanie i własny transport, nasze biuro nie zapewnia ani
mieszkań, ani transportu do
pracy swoim pracownikom.
UWAGA! Zastrzegamy sobie
prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Przy wysyłaniu
aplikacji prosimy o dopisanie
klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawa z dn.
29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych Dz. U. Nr
133 poz. 883).
Praca – szukam: Szukam
Pracy-Rotterdam. Szukam pracy w Rotterdamie lub do 10km
od Rotterdamu, lub z transportem z firmy na długi okres, nie
na telefon! Rzadko jeżdżę do
Polski. Pracowałem na produkcjach, na magazynach,
sprzątałem, sortowałem owoce, pracowałem jako orderpicker, sortownia odpadów, pielęgnacja drzewek, pracowałem
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PRACA
na maszynach do robienia i
klejenia kartonów, pakowałem
meble, praca przy elektronice
modemy dla ziggo i dekodery
dla upc. Myjnia samochodowa
w
servisie
TOYOTY
+31659255527.
Praca w polskim markecie. Zatrudnię od zaraz dwie

osoby, najlepiej kobiety w wieku powyżej 25 lat do pracy w
polskim sklepie w Oss. Wymagane doświadczenie w handlu,
przede wszystkim obsługa kasy fiskalnej. Praca na kontrakt
stały. CV proszę przesyłać na
adres sklep@lowiczankasupermarkt.com. Kontaktować będziemy się tylko z wybranymi
osobami.
Praca w szklarni przy różach! Agencja Pracy Veldwerk

poszukuje dla swojego klienta
osoby do pracy przy różach!
Miejsce Pracy: Moerkapelle.
Wymagania: doświadczenie
przy różach (ścinka, pakowanie, pielęgnacja); znajomość
języka angielskiego lub holenderskiego ; własne zakwaterowanie; własny transport - mile
widziany. Zapewniamy: wynagrodzenie wg obowiązujących
stawek holenderskich; cotygodniowe wypłaty; opiekę pol-

skich koordynatorów. Osoby z
doświadczeniem, prosimy o
przesłanie CV na adres email:
praca@veldwerkuitzendbureau.nl. Proszę wpisać w temacie: ROZE. UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko
z wybranymi osobami. Przy wysyłaniu aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej
ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa z
dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.
Nr 133 poz. 883).
Spawacz – zbiorniki (duplex). Firma Covebo Work Offi-

ce poszukuje dwóch spawaczy
MIG/MAG/TIG do spawania
małych zbiorników z duplexu
pod przemysł browarniczy.
Start projektu przewidziany
jest na 18 lipca. Praca jest w
miejscowości Leeuwarden.
Wymagania: aktualne certyfikaty spawalnicze, znajomość
rysunku technicznego, znajomość języka angielskiego, własny samochód będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: wynagrodzenie 480 euro netto /
40h, zakwaterowanie i ubezpieczenie, opiekę koordynatora, pracę na warunkach holen-

derskich. Szczegółowe CV oraz
skany certyfikatów spawalniczych proszę przesłać na adres
tomaszek@covebo.pl w tytule
wpisując: „Spawacz – zbiorniki”.
Pracownik ogólnobudowlany. Dla naszego klienta w

Holandii poszukujemy osób do
pracy na stanowisku: PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY (MURARZ, TYNKARZ, STOLARZ, DEKARZ, MALARZ, HYDRAULIK). Zgłoś się do nas, jeżeli: masz doświadczenie w
sektorze budowlanym na rynku międzynarodowym na jednym z w/w stanowisk, posiadasz czynne prawo jazdy kat. B
– preferowane, znasz język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację - będzie to
Twoim atutem. Z naszej strony
oferujemy Ci: możliwość podjęcia długofalowej współpracy,
legalną pracę na warunkach
holenderskich, tygodniowy system wypłat wynagrodzenia, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie, pomoc w organizacji
wyjazdu, a na miejscu dojazd
do/z pracy. wypłatę dodatku
wakacyjnego. O szczegóły pytaj w jednym z naszych biur:
Opole, ul. Kołłątaja 15/2, T: 77
460 90 77, e-mail: opole@abpraca.pl; Kielce, ul. Okrzei

32/9 (parter), T: 41 344 38
16, e-mail: kielce@abpraca.pl;
Lublin, ul. Grabskiego 25-J lokal 2 (I piętro), T: 81 444 27
24, e-mail: lublin@abpraca.pl.
Przy wysyłaniu aplikacji prosimy zaznaczyć w temacie „ Pracownik
ogólnobudowlany”
oraz dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.” www.abpraca.pl, Oferta Pracy Tymczasowej.
Praca w szklarni przy gerberach! Bez doświadczenia!

Agencja Pracy Veldwerk poszukuje dla swojego klienta
osób do pracy przy GERBERACH! Miejsce Pracy: Moerkapelle. Wymagania: doświadczenie przy gerberach, bądź innych kwiatach ciętych (pakowanie, sadzenie, pielęgnacja);
znajomość języka angielskiego lub holenderskiego; dyspozycyjność na długi okres czasu;
własne zakwaterowanie w
okolicach Rotterdamu Zuid warunek konieczny; własny
transport - warunek konieczny.
Zapewniamy: wynagrodzenie
wg obowiązujących stawek holenderskich; cotygodniowe wypłaty; stałą prace na długi
okres czasu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres email: praca@vel-

dwerkuitzendbureau.nl. Proszę
wpisać w temacie: GERBERA.
Prosimy o reagownie tylko
osoby, posiadąjace własne zakwaterownie oraz własny
transport, nasze biuro nie zapewnia, ani mieszkań, ani
transportu do pracy; UWAGA!
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Przy wysyłaniu aplikacji
prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawa z dn. 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych
Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Avon-Zostań Konsultantką
w Holandii. Serdecznie zapra-

szam do współpracy w branży
kosmetycznej na terenie Holandii. Pracujemy na polskich
katalogach, a co za tym idzie,
wszystkie produkty są w polskich cenach. Ceny zatem, w
przeliczeniu na EURO, są naprawdę niskie, a to z kolei jest
doskonały argument do zachęcenia klientek do wypróbowania dobrej jakości kosmetyków. Avon oferuje: -Upusty od
15% do 40%, --Wpisowe 0 zł !!,
-Nagrody i upusty w ofertach
promocyjnych, -Dostęp do pro-

duktów przedpremierowych, Przywileje, konkursy, super nagrody, -Prezenty i atrakcyjne
oferty w ramach specjalnego
programu dla nowej konsultantki. Poza tym ode mnie : pakiet startowy (w tym katalogi i próbki), -pewny kurier z kosmetykami Polska –Holandia,
-opieka i pomoc. Darmowa rejestracja Ty planujesz ile godzin pracujesz. Zapraszam.
Skontaktuj się ze mną: Angelika, tel:0617 800 383, email:avonholandia@vp.pl.
Spawacz MAG. Firma Covebo Work Office poszukuje dla
swojego klienta w Holandii
osoby do prac spawalniczych
przy blachach ze stali czarnej
przeznaczonych pod budownictwo. Praca odbywa się na zewnątrz. Start projektu przewidziany jest na 18 lipca. Wymagania: aktualny certyfikat spawalniczy znajomość rysunku
technicznego, znajomość języka obcego, własny samochód.
Oferujemy: 480 euro netto/40h (stawka już po opłaceniu mieszkania i ubezpieczenia), zakwaterowanie, ubezpieczenie, pracę na warunkach
holenderskich. Szczegółowe
CV oraz skany uprawnień proCIĄG DALSZY NA STR. 10
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simy przesłać na: tomaszek@covebo.pl w tytule prosimy
wpisując:
'Spawacz
MIG/MAG”.
Konsultantka Avon. Witam, szukam konsultantek z
AVON! Jeśli chcesz zarobić:
extra pieniądze, chcesz mieć
tańsze kosmetyki, jesteś uwiązany i potrzebujesz nienormowanego wymiaru pracy!!! To
jest praca właśnie dla Ciebie!!!
Avon to świetna perspektywa,
gdy: nie masz dostępu do kosmetyków AVON, chcesz mieć
tańsze kosmetyki; chcesz trochę dorobić i nawiązać współpracę z tą firmą. Co zyskujesz
po zastaniu konsultantką? 1.
Produkty tańsze nawet do 40
% 2. Możliwość kupowania z
wyprzedaży przeznaczonych
tylko dla konsultantek (zniżki
nawet do 85%). Nie ma obowiązku składania każdego zamówienia! Pomogę z dostawą!
W każdym katalogu produkt
dla konsultantki za 1 zł!! Jeżeli
jesteś zainteresowana/y napisz a udzielę wszystkich niezbędnych informacji zapraszam do współpracy E-MAIL:
marzena.rog@poczta.pl lub
dzwon 619592946.
Reklama

Spawacz 141 ISO 9606-1
BW+FW, H-L045 Stal nierdzewna, Spożywka, HOLANDIA. Agencja Zatrudnie-

nia PanPol ( KRAZ 1670 )
Spawanie rur ze stali nierdzewnej ścianka 1 – 3 mm,
średnica > 25 mm bez żadnej
szczeliny między rurami. Rury
są łączone na zimno ze sobą
tzw. technika „Wikken” ( kręcenie lub ósemka ). Powolne
używanie palnika od strony lewej do prawej w górę. Wszystkie pozycje. Spawanie w miejscu
pracy.
Praca
od
01.08.2016 - 12.2016. W tygodniu do wypracowania
40–60h. Jeśli obie strony będą z siebie zadowolone to
współpraca może być na bardzo długo, bo pracodawca poszukuje stałych pracowników
z tymi umiejętnościami. WYMAGANIA: AK TUALNE cert
spawacza w nowej normie ISO
9606-1, 141 BW+FW H-L045:
pieczątka nie starsza niż 6
miesięcy od dziś, Duże doświadczenie w spawaniu rur
ze stali nierdzewnej w przemyśle spożywczym. VCA. Jeśli
pracownik ma tylko SCC lub
jeśli w ogóle nie ma żadnego
certyfikatu to pracodawca wyrobi mu certyfikat VCA i zapłaci za niego ( certyfikat BHP
ważny na Belgię, Holandię ...),

BSN ( SOFI ) numer, znajomość języka ang, niem lub holen w stopniu dobrym, prawo
jazdy. Stawki: 19,00 Euro
brutto, 15,87 Euro netto
(stawka przed odliczeniem
kosztów za ubezpieczenie
zdrowotne oraz zamieszkanie), 13,00 Euro netto na „rękę” (stawka po odliczeniem
21,19 Euro za ubezpieczenie
zdrowotne oraz 76,02 Euro za
mieszkanie). SZCZEGÓŁOWE
WARUNKI FINANSOWE WYŚLEMY E-MAILEM. Prosimy
przysłać aktualne CV w jęz pol
i ang lub niem + skan cert zawodowych i referencji na adres spawacz@euroworker.pl z
dopiskiem: Spawacz ISO 141
tzw. spożywka + Nazwisko i
imie.

Praca w szklarni przy
ogorkach. Veldwerk Uitzend-

bureau BV zatrudni osoby zainteresowane pracą w szklarni
przy ścinaniu i pielęgnacji
ogórków. Miejsce Pracy: Nieuwerkerk aan den IJssel. Wymagania:
doświadczenie
szklarniowe z ogórkami, papryka, bądź pomidorami jest
wymagane; podstawowa znajomość j. angielskiego lub j.
holender skiego; własne za-

kwaterowanie; własny transport; dyspozycyjność na caly
sezon; dokładność oraz precyzja w wykonywaniu zadań;
Pracodawca oferuje: wynagrodzenie według obowiązujących stawek holenderskich,
cotygodniowe wypłaty; stałą
pracę na cały sezon; opiekę
holenderskich koordynatorów;
Osoby z doświadczeniem, prosimy o przesłanie CV na adres
email: praca@veldwerkuitzendbureau.nl. Proszę wpisać
w temacie: OGORKI. Prosimy
o reagowanie tylko osoby, posiadające własne zakwaterowanie oraz własny transport,
nasze biuro nie zapewnia, ani
mieszkań, ani transportu do
pracy; UWAGA! Zastrzegamy
sobie prawo do kontaktu tylko
z wybranymi osobami. Przy
wysyłaniu aplikacji prosimy o
dopisanie klauzuli: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawa z
dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.
Nr 133 poz. 883).

szukuje dla swojego klienta w
Holandii 10 spawaczy TIG do
spawania blach ze stali nierdzewnej o grubości 1mm-2mm. Prócz spawania jest
prosta praca monterska polegająca na składaniu ram i regałów na podstawie rysunku
technicznego. Praca jest w
miejscowości Terborg. Start
projektu przewidziany jest na
1 sierpnia. Wymagania: aktualny cer tyfikat spawalniczy,
znajomość rysunku technicznego, znajomość języka angielskiego, własny samochód
będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy: wynagrodzenie
480 euro netto/40h, możliwość pracy w nadgodzinach,
atrakcyjne warunki zakwaterowania i ubezpieczenie, opiekę koordynatora, pracę na
warunkach holender skich.
Szczegółowe CV oraz skany
cer tyfikatów spawalniczych
proszę przesłać na adres tomaszek@covebo.pl w tytule
wpisując: „Spawacz TIG – Terborg”.

Pilnie poszukiwany pracownik produkcji! Agencja
Spawacz TIG – blachy.

Firma Covebo Work Office po-

Pracy Veldwerk poszukuje od
zaraz dla swojego klienta osoby do pracy w produkcji przy

pakowaniu i sortowaniu bakalii, orzeszkow. Miejsce Pracy:
Giessen. Wymagania: doświadczenie w pracy produkcyjnej (pakowanie, sor towanie, obsluga maszyn, itp) - mile widziane, znajomość języka
angielskiego lub holender skiego; dyspozycyjność na
dlugi okres czasu; własne zakwaterowanie; własny transport. Zapewniamy: wynagrodzenie wg obowiązujących
stawek holenderskich; cotygodniowe wypłaty; stałą prace na długi okres czasu; Osoby zainteresowane, prosimy o
przesłanie CV na adres email:
praca@veldwerkuitzendbureau.nl. Proszę wpisać w temacie: PRODUKCJA. Prosimy o
reagowanie tylko osoby, posiadające własne zakwaterowanie, nasze biuro nie zapewnia ani mieszkań. UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Przy wysyłaniu aplikacji
prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dn.
29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych Dz. U. Nr
133 poz. 883).

Polska
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Od 15 sierpnia zmiany w przyznawaniu
kredytów studenckich
Krótszy czas ubiegania się
o kredyt studencki, szybsza
wypłata kredytu, możliwość
składania wniosków przez
kandydatów na studia – to
zmiany w udzielaniu kredytów studenckich, które wprowadza rozporządzenie ministra nauki. Zmiany wejdą
w życie 15 sierpnia.
Zmiany w zasadach, trybie
i kryteriach udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów
i pożyczek studenckich wchodzą
w życie w związku z rozporządzeniem wydanym przez ministra
nauki i szkolnictwa wyższego.
Jak napisał na Twitterze Piotr
Mueller z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, o ich
wprowadzenie od dawna zabiegał m.in. Parlament Studentów
RP.
Rozporządzenie m.in. zmienia
termin ubiegania się o kredyt.
W tym roku wnioski o przyznanie kredytu będzie można składać już od 15 sierpnia do 20
października. „Wcześniej możReklama

FOT. FREEIMAGES. COM / JEAN SCHEIJEN
FOT. FREEIMAGES. COM / MARCIN ROLICKI

na było dopiero około 1 października – po immatrykulacji”
– wyjaśnia Mueller.
Jak informuje resort nauki,
możliwość składania wniosków
będą mieli też – poza studentami i doktorantami – również
kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016
r. Bank będzie mógł rozpatrywać

wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, a zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe
po uzyskaniu statusu studenta
lub doktoranta.
Dzięki zmianie przepisów
możliwa będzie też szybsza wypłata kredytu. Zamiast, jak do-

tychczas, 31 marca następnego
roku – najpóźniej 31 grudnia roku, w którym osoba ubiega się
o kredyt.
Ponadto uelastyczniona zostanie rata kredytu. W roku
akademickim 2016/2017
student lub doktorant uzyska
możliwość wyboru spośród
czterech wysokości miesięcznej raty kredytu: obecnie obowiązujących 600 zł i 800 zł; albo nowych możliwości: 1 tys.
zł (rata podwyższona) i 400 zł
(rata obniżona).
Możliwa będzie też zmiana wysokości miesięcznej raty
kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca
będzie mógł złożyć w banku
wniosek o zwiększenie lub
zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.
Podstawowym warunkiem
zawarcia umowy kredytu jest
spełnienie kryterium dochodo-

wego. Rozporządzenie ustala
maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do otrzymania kredytu
na dany rok akademicki
przed rozpoczęciem terminu
składania wniosków. W roku
akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca
do otrzymania kredytu wynosi 2,5 tys. zł na osobę w rodzinie, co pozwoli na zawieranie
umów kredytu po weryfikacji
przez banki wnioskodawcy
pod kątem zabezpieczenia
spłaty kredytu. W kolejnych latach maksymalną wysokość
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ustali minister
nauki i szkolnictwa wyższego
na podstawie wniosków złożonych w poprzednim roku akademickim.
Szczegółowe
informacje
na temat wprowadzanych zmian
są dostępne na stronie internetowej (http://www. nauka. gov.
pl/komunikaty/informacja-o-

-kredytach-studenckich-w-roku-aka de mic kim -2016-2017.
html).
Kredyty studenckie z dopłatą
do oprocentowania z budżetu
państwa zostały wprowadzone
w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są
udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy
materialnej dla studentów
i doktorantów.
Wniosek o przyznanie kredytu
można składać w jednym z następujących banków: PKO Bank
Polski S. A., Bank PEKAO S. A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi
bankami spółdzielczymi), SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi
bankami spółdzielczymi).
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. FREEIMAGES. COM / MARCIN KRAWCZYK
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Dekomunizacja nazw ulic
FOT. FREEIMAGES. COM / VAL IOSIF

Ogrodzenie podnapięciem. Owłos odtragedii
Do dziwnego zderzenia doszło na osiedlu domków jednorodzinnych w Brodnicy.
Siedmioletnie dziecko zostało porażone prądem, który
niespodziewanie pojawił się
na ogrodzeniu posesji.
Przy ul. Modrzewiowej w Brodnicy w minioną sobotę doszło
do niecodziennego zdarzenia.
Bawiące się w ogródku jednej
z posesji siedmioletnie dziecko
dotknęło metalowego ogrodzenia i niespodziewanie zostało
porażone prądem o napięciu 220V. Na szczęście szybko
dopływ prądu został wyłączony.
Na miejsce natychmiast wezwano strażaków i karetkę pogotowia ratunkowego, której załoga

zajęła się poszkodowanym
dzieckiem.
Jakim cudem metalowe ogrodzenie znalazło się pod napięciem? Okazało się, że właściciel
sąsiedniej posesji montował
dzwonek elektryczny przy furtce.
Mężczyzna tak niefortunnie podłączył dopływ prądu do dzwonka,
że pod napięciem znalazło się
także ogrodzenie posesji. Ze
względu, że obie posesje ogrodzone są metalowym ogrodzeniem, prąd pojawił się także
na ogrodzeniu posesji, na której
bawiło się siedmioletnie dziecko.
Brodnicka policja prowadzi
czynności wyjaśniające w sprawie nieumyślnego spowodowania zagrożenia życia i zdrowia.
ŹRÓDŁO: EXTRA BRODNICA

1 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.
W Ciechanowie jej wprowadzenie będzie skutkowało
koniecznością zmiany nazwy
ul. Gwardii Ludowej i Osiedla
im. Gen. Świerczewskiego.
Projekt tej ustawy powstał
w Senacie RP. Jej zapisy w art. 1
stanowią, że „Nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic,
mostów i placów, nadawane
przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń
lub dat symbolizujących
komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować”.
Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące
się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce
w latach 1944–1989. Co ważne, samorządy będą także zobowiązane do zmiany obecnych
nazw ulic itp., jeśli są one niezgodne z ustawą.
Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem nowego prawa bę-

FOT. FREEIMAGES. COM / JESSE SCHOENFELD

dą pełnić wojewodowie, którzy
mogą stwierdzić nieważność
uchwały (np. rady miasta) nadającej nazwę niezgodną z art. 1
ustawy. Będą także wydawać
rozstrzygnięcia zastępcze jeśli
samorządy nie zmienią zakazanych nazw ulic w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie.
Podejmując te decyzje wojewodowie będą zasięgać opinii Instytutu Pamięci Narodowej, a jeśli zajdzie taka potrzeba także
Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.

Z punktu widzenia mieszkańca ulicy, której nazwa będzie zmieniana bardzo ważna jest treść art. 5: „Pisma
oraz postępowania sądowe
i administracyjne w sprawach
dotyczących
ujawnienia
w księgach wieczystych oraz
uwzględnienia w rejestrach,
ewidencjach i dokumentach
urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy
są wolne od opłat”. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu

na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Ustawa wejdzie w życie 1 września.
W Ciechanowie konieczna będzie zmiana patronów ul. Gwardii
Ludowej i Osiedla im. Gen. Świerczewskiego. – I bardzo dobrze.
Najwyższy czas usunąć te komusze pozostałości – powiedział
nam jeden z mieszkańców tego
osiedla, gdy robiliśmy zdjęcie tabliczki z nazwą i numerem bloku.
ŹRÓDŁO: PULS CIECHANOWA

Leczenie,
którego nie było

FOT. FREEIMAGES. COM / AARON SCHWAB

Łącznie 236 zarzutów
usłyszało dwoje stomatologów z powiatu kieleckiego. Skrupulatna praca policjantów
z Wydziału Zwalczającego Przestępczość Gospodarczą Komendy
Miejskiej Policji w Kielcach pozwoliła na ustalenie, że dentyści przedkładali w Narodowym
Funduszu Zdrowia raporty rzekomo zrealizowanych świadczeń, a także
wnioskowali o refundację leczenia, za które pacjenci już zapłacili.

Funkcjonariusze nad tą sprawą pracowali już od dłuższego
czasu. Jak tylko ustalili, że dwoje 37-latków z powiatu kieleckiego może trudnić się nielegalną
działalnością, postanowili przyjrzeć się bardzo dokładnie tej
sprawie. Jednak, aby dotrzeć
do osób pokrzywdzonych policjanci rozpytali ponad półtora tysiąca ludzi, zweryfikowali tysiące
dokumentów oraz przesłuchali
kilkaset osób.
Tylko żmudna oraz niezwykle
drobiazgowa praca doprowadziła do ustalenia m.in. 212
pacjentów, którzy nie potwierdzili wykonania wykazanych
przez lekarzy świadczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Stomatologowie w specjalnych
raportach potwierdzali np. wykonanie znieczulenia, czy leczenie ubytków, a w rzeczywistości zabiegi te nie miały
w ogóle miejsca.

Pozostałe kilkadziesiąt zarzutów dotyczy sytuacji, gdy w rzeczywistości leczenie odbywało
się w ramach wizyt prywatnych
i pełnopłatnych, a dentyści
w przekazanych dokumentach
wnioskowali o refundację. W ten
sposób za jedną usługę mieli oni
płacone dwukrotnie. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że dwoje 37-latków nieprawnie wzbogaciło się łącznie o około 80 tysięcy złotych.
Policjanci ustalili, że dentyści
swój przestępczy proceder prowadzili od stycznia 2011 roku.
Mężczyzna zakończył go w maju
ubiegłego roku, natomiast kobieta we wrześniu.
37-latkowie usłyszeli łącznie 236 zarzutów pod koniec
czerwca. Za popełnione czyny
zarówno kobiecie jak i mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia
wolności.
ŹRÓDŁO: EXTRA KORSO

Zwierzęta
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Nie zabieraj psa na zakupy
W upalne dni nie narażaj
swego pupila na śmierć
w męczarniach pozostawiając go w rozgrzanym samochodzie. Lepiej zostaw czworonoga w domu, będzie bezpieczniej dla niego i wygodniej dla ciebie.
Czytając prasę, oglądając telewizję dowiadujemy się, że każdego lata w zamkniętych rozgrzanych samochodach ginie
kilkanaście tysięcy zwierząt.
Opiekunowie zostawiają je,
chcąc tylko na chwilę wyskoczyć
na zakupy. Niestety, chwila spędzona przez właściciela psa
w supermarkecie czy centrum
handlowym może kosztować
zwierzę życie. Z zamkniętego auta nie ma przecież żadnej możliwości ucieczki.
Latem, w upalne dni w zaparkowanym i zamkniętym aucie
temperatura błyskawicznie rośnie. Po otwarciu drzwi bucha

z auta bardzo gorące powietrze
a termometr wskazuje nawet 40
– 50 stopni C. Niby zdajemy sobie z tego sprawę, ale czasami
beztrosko pozostawiamy psa
w aucie biegnąc na drobne zakupy lub do urzędu. Ta chwila to
męczarnia dla zwierzęcia, który
nie ma możliwości schłodzenia
swego organizmu. Czasem właściciele aut zostawiają uchylone
okno. Niestety, nie zapewnia
ono cyrkulacji powietrza w rozgrzanym na słońcu aucie i niewiele lub wcale nie pomaga zamkniętemu w blaszanym pudełku zwierzakowi.
Pozostawienie psa, kota czy
innego zwierzęcia w zaparkowanym w pełnym słońcu samochodzie powoduje, że już po kilkunastu minutach nasz pupil zaczyna odczuwać działanie wysokiej
temperatury i zwykle kończy się
ono odwodnieniem, przegrzaniem organizmu, udarem słonecznym a nawet uduszeniem.
Tegoroczne lato jest trochę

kapryśne. Słońce potrafi ostro
grzać a po chwili niespodziewanie zniknąć za jakąś chmurką.
Czasem bywa odwrotnie. Ciepły,
ale nie gorący poranek kończy
się niemiłosiernym skwarem.
Pozostawienie zwierzęcia w samochodzie może okazać się wyrokiem i skazaniem na okrutne
cierpienia.
Pamiętajmy o naszych pupilach i nie narażajmy ich życia
i zdrowia. Zamiast czekać w rozgrzanym aucie lepiej niech poczekają w domu. Warto także
pamiętać, że jeżeli policjanci lub
strażnicy uznają, że zwierzakowi
grozi utrata życia w rozgrzanym
samochodzie, mogą wybić szybę i go uwolnić.
Apelujemy także do naszych
Czytelników a reakcję na cierpienia zwierząt pozostawionych
w rozgrzanych samochodach
lub innych sytuacjach zagrażających ich życiu.
ŹRÓDŁO: EXTRA BRODNICA

FOT. FREEIMAGES. COM / RUBEN MARTINEZ
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Pytania do eksperta – listy Czytelników
Otrzymaliśmy od Was wiele listów
dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy kolejne
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

Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie kinderzuszlag. Obecnie jestem na entergeldzie w kwocie 650 euro.
Mój mąż zarabia 1100 euro netto, mamy dwójkę dzieci. Czy
przy składaniu wniosku pracodawca męża musi wypełnić
wniosek o dochodach? Kindergeld jest na mnie i wniosek o kinderzuszlag też będzie na mnie.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

l l l

Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z ulg
i odliczeń podatkowych i mam
pytanie dotyczące tego tematu.
Jaki druk jest niezbędny do rozliczenia, gdzie go można otrzymać
i czy musi on być wypełniony
przez polski urząd skarbowy? Dodam jeszcze, że jestem zameldowany i w Polsce, i w Holandii, ale
w Holandii przebywam cały rok.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Ulgi i odliczenia stosuje się
bezpośrednio w formularzu rozliczeniowym. W polskim urzędzie
skarbowym będzie Pan musiał
podbić druk „Zaświadczenie
o dochodach 2015”. Dokument
ten musi Pan sam wypełnić,
a przez urząd skarbowy zostanie
on podbity tylko po uprzednim
złożeniu deklaracji podatkowej
w Polsce.
l l l

Dzień dobry,
Proszę o udzielenie informacji
czy po otrzymaniu WIA uitkering
mogę wrócić do Polski i tam pobierać holenderski zasiłek?
Dziękuję
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Żeby pobierać holenderski zasiłek trzeba mieszkać w Holandii.
l l l

Witam,
Mam pytanie, możecie mi po-

móc? Pracowałam w Belgii
na umowę około 6 miesięcy
w 2015 roku. Od października
pracuję tu, w Polsce. Dostałam
papiery do rozliczenia (brązowa
koperta).
Miałam
czas
do 15.12.15 roku, jednak tego
nie zrobiłam, bo nic z tego nie rozumiem. Co teraz? Oni sami
mnie rozliczą czy będę miała jakąś karę? Proszę o pomoc!
Pozdrawiam

Tak, zgadza się. Wykup
z emerytury to dodatkowy dochód. Dostanie Pan również z tego jarograf i będzie trzeba się
rozliczyć na koniec roku. Potrącili kwotę brutto z Pana kwoty
brutto, więc zmniejsza się Pana kwota brutto do opodatkowania i odprowadzony jest mniejszy podatek, więc na jedno wychodzi.

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

l l l

Odpowiedź:

Niestety nie wiemy, jakie dokumenty dostała Pani z urzędu.
Radzimy skonsultować owe dokumenty ze specjalistami.

Witam!!!
Mam pytanie: mąż pracuje
od stycznia 2015 roku w Belgii
i chciałabym się dowiedzieć,
gdzie ma się rozliczyć (w Polsce
czy w Belgii) i czy jest możliwość
odliczenia ulgi na dzieci? I ile
można dostać? Ile się czeka?
Dziękuję i pozdrawiam

l l l

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Szanowni Państwo,
Przeczytałem artykuł o zmianach w zasiłkach dla bezrobotnych i chciałbym dopytać o formularz dochodów. Otóż jestem
na bezrobociu, nie mam pracy
w dalszym ciągu, dlatego też nie
wykazuję dochodów z tytułu pracy. Natomiast w czasie trwania
bezrobocia otrzymałem propozycję wykupienia pieniędzy z funduszu emerytalnego w wysokości 142 euro (netto 94,34 euro).
Przystałem na tę propozycję. Teraz UWV potrąciło mi 142 euro
z zasiłku twierdząc, że to mój dodatkowy dochód. Na moim koncie bankowym jest kwota 94,34
euro, czyli jestem stratny jeszcze
około 50 euro. Czy Państwo mieli podobny przypadek? Może
warto poinformować o tym Czytelników?
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Pani mąż powinien rozliczyć
się zarówno w belgijskim urzędzie skarbowym, jak i w polskim. Jak najbardziej istnieją odliczenia dla podatników będących w związku małżeńskim
i posiadających dzieci. Czy wyjdzie Państwu zwrot podatku czy
też dopłata podatku do urzędu,
to już wynika z wielu czynników
(osiągniętego dochodu, potrąconych zaliczek na podatek).
Na decyzję z belgijskiego urzędu
czeka się około 6 miesięcy. Polecamy w wyżej wymienionych
kwestiach skorzystać z usług
specjalistów. Być może należy
się Państwu również zasiłek rodzinny z Belgii, jeśli Pani mąż
pracuje na belgijskich warunkach.

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

Jak najbardziej pracodawca
musi wypełnić owy dokument
o dochodach męża, ponieważ
nie tylko Pani sytuacja zarobkowa ma tu znaczenie, lecz również Pani męża.

l l l

Witam,,
Pracuję za granicą w Holandii
i pobieram rodzinne i dodatek
do rodzinnego na dwójkę dzieci
w wieku 4 lata i 2 lata i właśnie
czytałem, że można się starać
o dodatek przedszkolny. Jakie
trzeba spełniać warunki? Co jest
potrzebne, itd?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Podstawowym warunkiem
jest to, że dziecko jest zameldowane i uczęszcza do przedszkola
w Holandii, a oboje rodzice pracują lub uczą się.

l l l

Dzień dobry,
Chciałam się dowiedzieć czy
należy nam się jakiś zasiłek
w Niemczech na dziecko, skoro
nie jesteśmy małżeństwem, a ojciec dziecka pracuje w Niemczech, ale nie jest tam zameldowany?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Jak najbardziej należy się zasiłek rodzinny. Zasiłek z racji

na brak sformalizowanego
związku przysługuje Pani. Miesięczna kwota możliwego zasiłku to 190 euro.

ła za co zapłacić mieszkania
czy tez kupić chociaż dziecku
jedzenia. Z niecierpliwością
czekam na Waszą odpowiedź.
Pozdrawiam

l l l

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

Dzień dobry,
Mam pytanie. Mąż mój zarabia miesięcznie brutto 1666,25
euro i ja 800 euro. Czy możemy
się starać o dodatek do zasiłku
rodzinnego mając dwie córki
w wieku 16 i 12 lat (mieszkają
w Niemczech razem z nami).
Z góry dziękuję
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Spełniają Państwo warunek
osiągnięcia minimalnego dochodu, jednak oprócz tego warunku jest szereg wielu innych.
Radzimy złożyć wniosek, urząd
powinien rozpatrzyć Państwa sytuację i wydać oficjalną decyzję.
l l l

Witam,
Piszę, ponieważ potrzebujemy pomocy. Mój mąż mieszka
w Holandii 15 lat, ja 7 lat i oboje jesteśmy zameldowani. Mamy prawie 4 letniego synka,
a obecnie jestem w 7 miesiącu
ciąży. Mój mąż dostał
dnia 17.02.2016 roku prawo
do zasiłku dla bezrobotnych
na okres 12 miesięcy. Fakt, że
nie obliczyli nam jeszcze, ile tego zasiłku dostaniemy, ale tutaj
jest nasz problem: mamy tak
ciężką sytuację finansową, że
nie stać nas na podstawowe
opłaty, mieszkanie, ubrania, jedzenie, itp. Ledwo wiążemy koniec z końcem i właśnie teraz
dowiedziałam się, że istnieje
cos takiego jak transfer, że
można przenieść zasiłek z Holandii do Polski. Bardzo proszę
o pomoc i udzielenie mi informacji – np. jeżeli mój mąż ma
zasiłek na 12 miesięcy, to jak
przeniesiemy go do Polski, to
jak długo będziemy go dostawać w Polsce? Bardzo proszę
o informacje, ponieważ nie
wiem już kogo mam prosić
o pomoc – każdy mówi, że nic
nie wie i nie są w stanie nam
pomóc a nasza sytuacja jest
w tym momencie naprawdę
ciężką i boje się, że w następnym miesiącu mogę wylądować na ulicy, bo nie będę mia-

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Odpowiedź:

Transfer do Polski możliwy
jest tylko na 3 miesiące.

l l l

Witam
Mam problem z odebraniem
zasiłku. Pod koniec 2015 roku
przyznano mi zasiłek na 3 miesiące, lecz nie otrzymałem
do dziś pieniędzy. Byłem na terenie Holandii, potem wróciłem do Polski chciałbym się
dowiedzieć co się dzieje i dlaczego moje pieniądze są
wstrzymane i co mam w ogóle
w takiej sytuacji zrobić? Zasiłek został mi zatwierdzony oraz
miałem wezwanie na spotkanie na którym oczywiście byłem. Czekałem na pieniądze,
a później musiałem wrócić
do Polski i myślałem, że pieniądze wpłyną mi na konto, lecz
co się okazało? Nie dostałem
nic. Proszę o zainteresowanie
się moją sprawą.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Nie wiemy dlaczego nie wypłacili Panu pieniędzy – można zadzwonić i się dowiedzieć.
Przypuszczamy, że nie odsyłał
Pan druków dochodowych.
l l l

Witam,
Proszę o pomoc w sprawie zasiłku: pracowałem od czerwca,
później miałem przerwę i pracuję
do końca lutego. Naliczyłem 26
tygodni pracy. Czy należy mi się
zasiłek?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

W ostatnich 36 tygodniach
trzeba przepracować 26 tygodni.
Wystarczy policzyć.

Rozmaitości
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Rozmaitości

Reklama

DOWCIPY

DOWCIPY

– Co dziś robiłeś na podwórku?

– Udawałem ptaka.
– A co robiłeś – śpiewałeś czy
ćwierkałeś?
– Jadłem robaki.
Starsza kobieta zaczepia
chłopaka w tramwaju.

– Ty to chyba jesteś Chińczykiem?
– No chyba pani żartuje.
– Eee, na pewno jesteś Chińczykiem.
– Nie, proszę pani.
– A może twoja mama jest
Chinką?
– Nie, proszę pani, mój ojciec
też jest Polakiem.
– Mimo wszystko, ty chyba jesteś Chińczykiem.
– W porządku – niecierpliwi
się chłopak – jestem Chińczykiem.
– No proszę! A wcale na Chińczyka nie wyglądasz.
Mały Szkot prosi skąpego
tatę:

– Tato kup mi bilet na karuzelę.
– Cicho bądź! Nie wystarczy
ci, że ziemia się kręci?!
Policjant patrolując ulicę,
spotyka swojego kolegę, który idzie trzymając za skrzydło
pingwina.

– Skąd ty wytrzasnąłeś tego
ptaka?

DOWCIPY

– A przyplątał się i nie wiem
co z nim zrobić.
– Jak to co? Zaprowadź go
do ZOO.
Po kilku godzinach policjant
znowu widzi swego kolegę spacerującego z pingwinem.
– I co, nie byłeś z nim w ZOO?
– Byłem, teraz idziemy do kina.
– Tato przeczytać ci twój
horoskop?

– Nie, dzięki. Nie wierzę w horoskopy.
– Ale dlaczego?
– Widzisz synu my skorpiony
jesteśmy z natury bardzo nieufne.
Dwie blondynki jadą do lasu po choinkę. Po kilku godzinach błąkania się po świerkowym zagajniku, jedna mówi
do drugiej:

– Wiesz co? Bierzmy pierwszą
lepszą, nawet bez bombek i wracajmy do domu!
Szedł sobie narąbany facet
nocą przez cmentarz i wpadł
do przygotowanej na grób
dziury. Próbował się wygramolić, ale że był pijany – to
nic z tego nie wychodziło. Postanowił więc dać sobie spokój, skulił się w rogu i zasnął.
Rano się przebudził, wyszedł
już bez większych problemów
i skierował się do wyjścia
z cmentarza.

Po drodze zauważył grabarza
siedzącego na ławeczce i pomyślał sobie, że przestraszy gościa.
Stanął przed nim i teatralnym
gestem zrobił „Uaaaa!”. A ten
nic, nawet nie drgnął. Facet ponowił próbę bardziej spektakularnie i znowu nic – zero reakcji.
Pomyślał sobie, trudno i poszedł
w kierunku bramy.
Nagle tuż przy bramie coś mu
przywaliło w tył głowy, upadł,
a nad nim stanął grabarz z łopatą i kiwając palcem powiedział:
– Bawimy się, straszymy, ale
za bramę nie wychodzimy!
W pubie o bardzo ciemnym
wnętrzu siedzi przy barze
znudzony facet i popija drinka. Czuje, że obok tez ktoś
siedzi i zagaduje:

DOWCIPY

– Eee, opowiedzieć ci dowcip
o blondynce?
Na to odpowiada kobiecy
głos:
– Możesz, ale musisz wiedzieć, że jestem blondynką 1,80 m wzrostu i 70 kg wagi
i jestem naprawdę silna. Obok
mnie siedzi też blondynka 1,90 m wzrostu, 80 kg wagi
i podnosi na co dzień ciężary.
A jeszcze dalej przy barze siedzi
też blondynka, 2 metry wzrostu,
mistrzyni w kick-boxingu.
Dalej chcesz opowiedzieć ten
dowcip?
Facet pociąga powoli ze
szklanki, myśli i mówi:
– Nie, już nie... Nie będę go
trzy razy tłumaczył...
Na egzaminie na prawo jazdy egzaminator pyta podstępnie:

– Co pani zrobi, jeżeli po przejechaniu pięciu kilometrów
stwierdzi pani, że zapomniała
pani kluczyków?
– Zjadę na pobocze, włączę
światła awaryjne, wysiądę z samochodu i sprawdzę, co za matoł pchał mnie taki kawał drogi.
Dlaczego blondynki nie jedzą bułki tartej?

Bo ciężko ją posmarować masłem.
Ojciec obserwuje córkę,
która wraca z randki.

– Masz oczko na prawej pończoszce.
– Wiem.
– Gdy wychodziłaś miałaś
na lewej.
W małej remizie dzwoni telefon, odbiera komendant
i powoli odkłada słuchawkę.
Potem równie powoli wchodzi
schodami do gabinetu, powolutku robi sobie kawę. Siada
powoli na krześle włącza mikrofon i mówi:

– No, chłopaki zbieramy się,
pali się urząd skarbowy.
Zatrudnili
blondynkę
przy malowaniu pasów.
W pierwszym dniu namalowała 20 km pasów, w drugim
dniu 5 km pasów, a w trzecim

DOWCIPY

tylko 1 km. W tym samym
dniu wzywa ją szef i mówi:

– Co się z panią dzieje? Coraz
wolniej pani pracuje!
– Że ja wolno pracuję? Po prostu do wiadra z farbą mam coraz dalej.
Młode małżeństwo w hotelu:
– Pokój na dobę – mówi młody mąż.
– Ma pani szczęście – mruga
portier do żony, zwykle bierze pokój na godzinę.
Pewien mężczyzna uczęszczał co niedziele do kościoła.
Za każdym razem wychodząc
z świątyni dawał siedzącemu
nieopodal żebrakowi 10 zł.
Sytuacja powtarzała się dłuższy czas. Pewnego razu ów
mężczyzna wychodzi z kościoła, podchodzi do żebraka
i daje mu 5 złotych. Zamierza
odejść, gdy żebrak pyta:

– Dlaczego tylko 5? Zawsze
było 10?
– Wie pan, posłałem syna na studia – odpowiada mężczyzna.
– No dobrze, ale dlaczego
na mój koszt?
Wiecie, jak zaczynają się
przepisy w szkockiej książce
kucharskiej?

– Pożycz od sąsiada pół kilo
mąki...
– Wiesz, Stefan? Podobno
warto dla zdrowia chodzić
na bosaka.

– To szczera prawda! Za każdym razem gdy budzę się rano
w butach, strasznie mnie boli
głowa.
Wrócił syn z pracy w Anglii
na swoja wieś. Zwraca się
do niego ojciec:

– Idz rozrzuć gnój.
– What? – pyta syn.
– Łot krowy i łot konia – odpowiada ojciec.
Dzień dobry, kupiłem tutaj
wczoraj u państwa tego żółwia stepowego i chciałbym
go wymienić na innego...

– A czemu?
– Ten nie chce stepować...

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

Znamię Poety
/Wszystkim, którzy mają odwagę
obdarzać bliźnich Słowem.../
1. Nie usiłujmy ograniczać sami
siebie do formułek rządzących
jakimkolwiek przymusem...
treści prawdy są wyzwolone
w nas w zrozumienia potrzebie
uskrzydlą słowa naszych pieśni
o wyzwolonej przez Stwórcę
ludzkiej Duszy.
2. Nie usiłujmy przechytrzyć sami
siebie w formie poznania i
treści wzajemnej ballady...
słowa przepływają samotnie
jak ptak po niebie
umiejmy je skierować
w słońce życia miłości
w bezinteresownej treści
w porę serc parady.
3. Starajmy się przemóc
wszelką naszą niemoc
w treści zwiastowanej ogółowi...
„robak w prochu”
może przybliżyć wszystkim
czas pokory
wówczas prawda
w Królestwie Wspólnej Radości
od zaraz nas zadomowi
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Przydatne kontakty w Holandii

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

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

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

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

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

n Urząd gminy
n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

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

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

KOŚCIOŁY:

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNKTY POMOCY

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

n Konsulat

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

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

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

n NBBU

n Holenderska Policja

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

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

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

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