
Z koń cem ro ku upły wa
ter min na skła da nie do -
ku men tów do Extra
Zwro tów za 2011 rok!!!
Od stycz nia 2017 ro ku
bę dzie moż na już wnio -
sko wać tyl ko o Extra
Zwro ty za rok 2012. Je -
den Extra Zwrot to na -
wet 1000 Eu ro!

Jak więk szość z Pań stwa już
z pew no ścią wie, Extra Zwrot to
ro dzaj ko rek ty roz li cze nia po dat -
ko we go z Ho lan dii, po zwa la ją ce -
go na od zy ska nie nad pła co ne go
po dat ku za ubie głe la ta. Jesz cze
przed zmia ną prze pi sów w Be la -
sting dienst, po da tek od pro wa -

dza ny przez fir my za trud nia ją ce
Po la ków w Ho lan dii był znacz nie
wyż szy, niż po wi nien być. Dla te -
go też urząd wpro wa dził zmia ny,
któ re po zwa la ją na od zy ska nie
te go nad pła co ne go po dat ku. 

Extra Zwrot jest na dal dla
wie lu na szych ro da ków szan są
na ode bra nie pie nię dzy z ho -
len der skie go urzę du ukar bo -
we go za la ta 2011 oraz 2012,
któ rych to pie nię dzy nie otrzy -
ma li przy roz li cze niu po dat ku
za te la ta. Z koń cem każ de go
ro ku upły wa rów nież moż li -
wość sko rzy sta nia z te go ro -
dza ju świad cze nia i od zy ska -
nia swo ich wła snych, uczci wie
za ro bio nych w Ho lan dii pie nię -
dzy, po nie waż ko rek ty moż -
na do ko nać tyl ko do 5 lat
wstecz.
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Gala Polonus 2016 
zbliża się wielkimi krokami!

Ostatni dzwonek na rozliczenie
roku 2012 w niemieckim
Urzędzie Skarbowym
i roku 2011 w austriackim
Urzędzie Skarbowym

Pytania do eksperta 
– listy czytelników
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31 grudzień 2016 roku – koniec
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Za tem z dniem 31.12.2016
ro ku koń czy się ter min na do ko -
na nie ko rek ty za rok 2011,
a tym sa mym zo sta nie moż li -
wość sko rzy sta nia z Extra Zwro -
tu tyl ko za rok 2012!

Za ko lej ne la ta (2013, 2014
i 2015) nie ma już nie ste ty ta -
kiej moż li wo ści, po nie waż zmie -
nio no pra wo po dat ko we w Ho -
lan dii i to, co moż li we by ło wcze -
śniej, za te la ta już nie ste ty nie
jest wy ko nal ne.

O Extra Zwrot za la ta 2011
i 2012 mo gą się sta rać oso by,
któ re:

– w tych la tach pra co wa ły
w Ho lan dii po wy żej 4 mie się cy
oraz

– nie by ły w Ho lan dii za mel do -
wa ne oraz

– ich do chód rocz ny prze kro -
czył kwo tę 7700 eu ro brut to.

Jed nak przede wszyst kim na -
le ży się upew nić czy fir ma, któ rej
zle ca cie Pań stwo wnio sko wa nie
o Extra Zwrot, jest pla ców ką pro -
fe sjo nal ną, rze tel ną i co naj waż -
niej sze do sko na le zna ją cą ho -
len der skie prze pi sy. Naj le piej
udać się do fir my z wie lo let nim
sta żem na ryn ku, by mieć ab so -
lut ną pew ność, że Pań stwa
Extra Zwrot jest opra co wy wa ny
rze tel nie i zgod nie z ho len der ski -
mi pra wem. 

Naj waż niej sza in for ma cja to
ta, że tyl ko do 31.12.2016 ro ku

moż na jesz cze sta rać się o Extra
Zwrot za rok 2011, bo po upły -
wie te go ter mi nu od zy ska nie
tych DO DAT KO WYCH PIE NIĘ DZY
nie bę dzie już moż li we.

Czas szyb ko mi ja i nie bę dąc
czuj nym moż na bez pow rot nie
stra cić moż li wość uzy ska nia do -
dat ko we go za strzy ku go tów ki!

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁOSOWSKA

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

do wysyłania e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl. 

Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.
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31 grudzień 2016 roku – koniec
terminu na Extra Zwrot 2011!!!
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Ho len der ski urząd so cjal ny
(SVB) na swo jej stro nie in -
ter ne to wej za mie ścił in for -
ma cję, że zmie ni ły się kwo ty
ło że nia w od nie sie niu do po -
dwój ne go za sił ku ro dzin ne go
z Ho lan dii.

Z in for ma cją tą moż na za po -
znać się tu taj: https://www. svb.
nl/int/en/kin der bij slag/ve ran -
de rin gen_in_ge zin/uw_kind_ga -
at_uit_hu is/in dex. jsp

Przy po mnij my, że aby uzy skać
po dwój ny za si łek:

– dziec ko mu si być w wie ku
od 16 do 18 lat,

– dziec ko mu si się uczyć
i przy by wać po za do mem w trak -
cie na uki (in ter nat, bur sa, itp.),

– ro dzic /opie kun mu si po sia -
dać do wo dy ło że nia (prze le wy
ban ko we, prze ka zy pocz to we,
prze ka zy We stern Union, itp.)
na to dziec ko, któ re na ten mo -
ment wy no szą 1103 eu ro kwar -
tal nie, a nie 1116 eu ro jak to by -
ło do tych czas,

– ro dzic / opie kun nie mo że

spra wo wać opie ki nad dziec -
kiem wię cej niż 45 dni w kwar ta -
le,

– dziec ko nie mo że za ra biać
wię cej niż 1266 eu ro net to
na kwar tał.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

Zmiany w kwocie łożenia
na dziecko przy uzyskaniu

podwójnego zasiłku rodzinnego

FOT. FRE EIMA GES. COM / SI MO NE SOLDÀ

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.



Trans port – ofe ru ję: Co -
dzien nie bez li mi tu na ba gaż.
+48 729 248 162 www.bu sy -
do ho lan dii.org CO DZIEN NIE
DO HO LAN DII BEZ LI MI TU NA
BA GAŻ. MO ŻESZ ZA BRAC ZE
SO BA 10 WA LI ZEK PRAL KĘ
ORAZ TE LE WI ZOR !! I TAK ZA -
PŁA CISZ NOR MAL NĄ KWO TĘ
MAX 85E CZE KA MY NA CIE -
BIE! DBA MY O TWO JE FI NAN -
SE:) Ob słu gu je my wo je wódz -
twa: ma ło pol skie, pod kar pac -
kie, świę to krzy skie, ślą skie,
opol skie, dol no ślą skie. Jeź dzi -
my do: HO LAN DII, NIE MIEC,
BEL GII, POL SKI. Wię cej o nas:

no we kom for to we sa mo cho dy,
du ża prze strzeń ba ga żo wa, w
wy bra nie dni brak li mi tu na
ba gaż, bez prze sia dek, z ad re -
su na ad res, za wo do wi kie row -
cy, CO DZIEN NIE do Pol ski -CO -
DZIEN NIE do Ho lan dii :) Za -
dzwoń do NAS :) +48 729
248  162 lub wejdź na
www.bu sy do ho lan dii.org.  

Trans port – ofe ru ję: Prze -
wóz osób i pa czek: NIEM CY,
HO LAN DIA, BEL GIA, LUK SEM -
BURG - Ra fTrans Choj ni ce. RA -
FTRANS Choj ni ce ofe ru je pań -

stwu li cen cjo no wa ne: - Prze -
wo zy osób i pa czek do Nie -
miec; - Prze wo zy osób i pa -
czek do Ho lan dii; - Prze wo zy
osób i pa czek do Bel gii; -
Prze wo zy osób i pa czek do
Luk sem bur ga; - Prze wo zy
osób i pa czek do Pol ski; -
Prze wo zy pra cow ni cze > gru -
po we i in dy wi du al ne; - Prze -
wo zy tu ry stycz ne > oka zjo -
nal ne; WY JAZ DY POL SKA ->
NIEM CY PÓŁ NOC NE, HO -
LAN DIA, BEL GIA: w nie dzie -
le (ra no), po nie dział ki (po
po łu dniu), śro da (ra no) i
czwart ki (po po łu dniu); WY -
JAZ DY POL SKA -> PO ŁU -
DNIO WE NIEM CY, LUK SEM -
BURG: w nie dzie le (ra no) i
śro dy (ra no); PO WRO TY
NIEM CY PÓŁ NOC NE, HO -
LAN DIA, BEL GIA -> Pol ska:
w po nie dział ki (ra no), wtor ki
(po po łu dniu), czwart ki (ra -
no) i piąt ki (po po łu dniu);
PO WRO TY PO ŁU DNIO WE
NIEM CY, LUK SEM BURG ->
POL SKA: w po nie dział ki (ra -
no) i czwart ki (ra no); Ob słu -
gu je my wo je wódz twa: - po -
mor skie - za chod nio -po mor -
skie - część wo je wódz twa

Ku jaw sko -Po mor skie go - część
wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
- Lu bu skie. Z ad re su pod ad res
bez piecz nie i na czas. Peł na
ofer ta na na szej stro nie in ter -
ne to wej: www.ra ftran schoj ni -
ce.pl. ZA PRA SZA MY !!! KON -
TAKT: e -ma il: ra ftran schoj ni -
c e @ p o c z  t a . o n e t . p l ,
gg:28050267, tel.kom.:
+48660580120, www.ra -
ftran schoj ni ce.pl, www.prze -
woz do nie miec.pl, Ad res: 89-
600 Choj ni ce, ul. An go wic ka
53.

Zdro wie i uro da: Fi zjo te -
ra pia. Do skwie ra Ci ból kar ku
lub ple ców??? Je steś obo la -
ła(y), prze mę czo na(y), bez sił,
w stre sie. Ja wiem jak te mu
za ra dzić. Mam wie lo let nie do -
świad cze nie w re ha bi li ta cji,
ma sa żu, re kon wa le scen cji po -
wy pad ko wej. Ma sa że wszel -
kie go ro dza ju, do sto so wa ne
do po trzeb klien ta. Bar dzo wy -
so ka ja kość prze pro wa dza -
nych za bie gów re ha bi li ta cyj -
nych w przy jem nej at mos fe -
rze na sze go sa lo nu. Pro po nu -
je Ci: ma saż re ha bi li ta cyj ny,
ma saż kla sycz ny, ma saż spor -
to wy, ma saż wzmac nia ją cy,
ma saż ujędr nia ją cy, ma saż
punk to wy, ma saż an ty cel lu li -
to wy, ma saż wy szczu pla ją cy,
ma saż mo de lu ją cy, li kwi da cja
przy kur czów mię śnio wych,
zwięk sze nie za kre su ru cho -
mo ści sta wo wej, zmniej sze -
nie do le gli wo ści bó lo wych, li -
kwi da cja sta nów za pal nych i
wie le……wie le wię cej w za leż -
no ści od sta nu i wy ma gań Pa -
cjen ta. Wię cej in fo: 0 654
900 892, Agnes, Ve ra ar tla an
8, 4e eta ge , 2288 GM Rij -
swijk.
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W związ ku z tym, że zbli ża się
ko niec ro ku, koń czy się rów -
nież czas na skła da nie de -
kla ra cji po dat ko wych za za -
le głe la ta.

Oso ba pra cu ją ca na te re nie
Nie miec mo że roz li czyć swój po -
da tek do 4 lat wstecz. Jest to
więc ostat ni mo ment na to, aby
wy słać for mu larz roz li cze nio wy
za rok 2012 do nie miec kiej
skar bów ki. Je śli chce my mieć
pew ność, że roz li cze nie
za rok 2012 zo sta nie wzię te
pod uwa gę przez Fi nan zamt, ko -
niecz ne jest je go wy sła nie w ta -
kim ter mi nie, aby
do 31.12.2016 ro ku wpły nę ło
do urzę du. Tyl ko wte dy ma my

pew ność, że zwrot po dat ku
za rok 2012 nam nie prze pad -
nie.

Ana lo gicz nie wy glą da sy tu -
acja od no śnie ro ku 2011 w au -
striac kim urzę dzie skar bo wym
(moż li we jest roz li cze nie do 5 lat
wstecz) – tam rów nież de kla ra -
cja po dat ko wa mu si wpły nąć
do urzę du do 31.12.2016 ro ku.

Je śli pra co wa łeś w Niem czech

w ro ku 2012 lub w Au strii w ro -
ku 2011 i nie zło ży łeś jesz cze
de kla ra cji po dat ko wych za te la -
ta, to nie zwle kaj i uzy skaj swój
zwrot po dat ku.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

Ostatni dzwonek na rozliczenie roku 2012
w niemieckim Urzędzie Skarbowym i roku 2011

w austriackim Urzędzie Skarbowym

FOT. FRE EIMA GES. COM / FI LIP PO VI CA REL LI

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.
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Me ble - ku pię/sprze dam:
Je śli po trze bu jesz me bli do sa -
lo nu, sy pial ni, ja dal ni, do
przed po ko ju, a mo że dla dziec -
ka to tra fi łeś pod do bry ad res.
Na sza fir ma ofe ru je sze ro ki
wy bór me bli od Pol skich pro -
du cen tów, któ re w cią gu
dwóch ty go dni do star czy my
pro sto do Cie bie do do mu, bez
po no sze nia do dat ko wych
kosz tów. Chciał byś coś zmie -
nić w ofe ro wa nych przez nas
ze sta wach, nie ma pro ble mu.
Na za ku pio ne me ble udzie la -
my 2-let niej gwa ran cji. Wy sta -
wia my rów nież fak tu ry vat.
Masz ja kieś py ta nia? Mo żesz
do nas za dzwo nić, lub na pi sać.
Meu be lvo orie de re en Ma rek
To ma sik, in fo@meu be lvo orie -
de re en.nl, +31 683162004.
Ob słu gu je my ca łą Ho lan dię,
Bel gię, Lu xem burg oraz część
Nie miec.

Sprze dam – róż ne: Pysz ne
do mo we Cia sta i Tor ty na każ -
dą oka zję. Pysz ne do mo we
cia sta i tor ty na każ dą oka zję,
na sze wy pie ki moż na zo ba -
czyć na stro nie: www.fa ce bo -
ok.com/cia sta tor ty ho lan dia.
Za pra szam do kon tak tu: tel:
0649791022 lub ema il: graj -
ca r1986@gma il.com, od biór
w Gou da lub do wo zi my na te -
re nie ca łej Ho lan dii: Rot ter -
dam Den Ha ag Utrecht itd.

Skle py: Pol ski Sklep Cen -
trum okien i drzwi Ro osen da -
al. Pro po nu je my Pan stwu
drzwi we wnetrz ne o ró znych
wzo rach, roz mia rach i ko lo -
rach oraz drzwi ze wnetrz ne
drew nia ne i me ta lo we do bu -
dyn ków miesz kal nych i prze -
my slo wych. W na szej ofer cie
znaj dzie cie tak ze oscie zni ce
re gu lo wa ne i sta le. Do bra Mar -
ka Na sze pro duk ty do star cza -
my oso bi scie, bez udzia lu firm
ku rier skich, pod no szac ja kosc
swiad czo nych uslug, dzie ki
cze mu drzwi do cie ra ja na
miej sce bez uszko dzen i ist nie -
je mo zli wosc obej rze nia ich
przed od bio rem. Je ste smy je -
dy na fir ma Pol ska w Ho lan dii
ze zna kiem ja ko ści. Keur merk
Kwa li te its Vak man, 4703jc
Ro osen da al. Tel
0 6 2 9 0 1 6 3 9 5 ,
tel.0626244546, kvk
56894554, piotr -le fik@han dy -
men -po ols.eu, www.han dy -
men -po ols.eu.

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

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

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

Trans port – ofe ru ję:
Bu sy do Ho lan dii / Bu sy do
Pol ski z Wi Fi i DVD od 60
Eu ro !!! Prze wóz osób Pol -
ska - Niem cy – Ho lan dia.
Prze jazd już od 60 EUR*
(250 ZŁ*) Co dzien ne wy jaz -
dy w obie stro ny!!! Bu sy z
Wi Fi na ca łej tra sie oraz z
DVD. Fir ma LU XA DA ofe ru je
Pań stwu: - li cen cjo no wa ny
prze wóz osób, - jeź dzi my na
tra sie Pol ska - Niem cy –
Ho lan dia, - co dzien ne wy -
jaz dy, - od biór z miej sca za -
miesz ka nia i do wóz pod
wska za ny ad res, - wy so ki
kom fort oraz bez pie czeń -
stwo, - atrak cyj ne ce ny i
licz ne pro mo cje, - bu sy wy -
po sa żo ne w kli ma ty za cję,
Wi Fi, oraz mo ni to ry LCD,
lub ta ble ty!, - wy jaz dy z wo -
je wódz twa: pod kar pac kie -
go, ma ło pol skie go, ślą skie -
go, opol skie go, dol no ślą -
skie go, ma ło pol skie go, lu -
bu skie go. Na sza flo ta skła -
da się z no wych bu sów po -
sia da ją cych kli ma ty za cję 3-
stre fo wą oraz do dat ko we
ogrze wa nie na tył. Bu sy LU -
XA DA wy po sa żo ne są w ta -
ble ty, lub za głów ki mul ti -
me dial ne (mo ni to ry LCD),
po zwa la ją ce oglą dać fil my
pod czas prze jaz du!!! Każ dy
pa sa żer ma do dys po zy cji
słu chaw ki, dzię ki cze mu
oso by oglą da ją ce film nie
prze szka dza ją pa sa że rom
śpią cym pod czas jaz dy.
Koszt prze jaz du od 60
EUR* (250 ZŁ*) *Ce na uza -
leż nio na od tra sy. Kon takt:
www.LU XA DA.pl, Tel.: +48
888 999 143, e -ma il: lu xa -
da@lu xa da.pl, www.fa ce bo -
ok.com/LU XA DA.

Usłu gi – re mon ty:
Scho dy drew nia ne - FA BER
Prze my sław Ja nia. Dzia ła -
my na te re nie Pol ski, Bel gii
i Ho lan dii. Ofe ru je my scho -
dy sa mo no śne lub na be -
ton. Z drew na bu ko we go,
dę bo we go lub je sio no we -
go. Wy ko na my pro jekt
wraz z wy ce ną. Każ dy pro -

jekt scho dów oma wia my z
klien tem in dy wi du al nie. Ce -
ny scho dów usta la my po do -
kład nym po mia rze i omó wie -
niu tech nicz nej spe cy fi ka cji.
War tość wa ha się w za leż no -
ści od wy so ko ści, sze ro ko ści,
ilo ści za bie gów i ma te ria łu.
Od po wie my na wszyst kie
Pań stwa py ta nia zwią za ne z
wy ko na niem lub od no wie -
niem scho dów. Ist nie je rów -
nież moż li wość wy ko na nia
in nych usług sto lar skich.
Kon takt: e -ma il: in fo.sto lar -
nia@gma il.com, tel. kom.:
0048 508 745 876.

5Nasza Holandia

OGŁOSZENIA DROBNE
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Mon ter re gip sów Ho lan dia.
420-520 eu ro 40/h+miesz ka -
nie. Po szu ku je my do pra cy
mon te rów re gip sów. Wy ma ga -
nia: VCA lub SCC 018, do świad -
cze nie na wy żej wy mie nio nym
sta no wi sku, ko mu ni ka tyw na
zna jo mość ję zy ka ob ce go, mi le
wi dzia ne SO FI (nie wy ma ga ne),
umie jęt ność pra cy w ze spo le,
trans port wła sny. Wy na gro dze -
nie: 420-520 eu ro 40/h w za -
leż no ści od do świad cze nia, pro -
jek tu. Ofer ta: umo wa ho len der -
ska, dar mo we za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie. Za in te re so wa -

nych pro si my o kon takt ema il
cv@ch -24.com lub pod nu me -
rem te le fo nu +48 864711471.

Cie śla bu dow la ny. Start: od
dzi siaj. Wy ma ga nia: Do świad -
cze nie w pra cy ja ko cie śla bu -
dow la ny, Udo ku men to wa ne do -
świad cze nie w tej pra cy na swo -
im ak tu al nym CV, Cer ty fi kat
VCA / SCC (lub go to wość do
zdo by cia), Ko mu ni ka tyw ny ję -
zyk nie miec ki, an giel ski lub ho -
len der ski (zna jo mość ję zy ka
jest prio ry te tem), Umie jęt ność
czy ta nia ry sun ku tech nicz ne go,

Po sia da nie wła sne go do wo zu
do pra cy. Ofe ru je my: 40 go dzin
ty go dnio wo, Za trud nie nie i wy -
na gro dze nie na wa run kach Ho -
len der skich, 11,50 eu ro net to
na go dzi nę, Wa ka cyj ne i dni
urlo po we do dat ko wo, Wy na gro -
dze nie wy pła ca ne ty go dnio wo,
Dar mo we miesz ka nie, Wspar -
cie pod czas po by tu w Ho lan dii.
Za in te re so wa ny? Prze ślij nam
swo je cv in fo@hap py wor ker -
seu.nl. 

Po ko jów ki / Po ko jo wych
do 4* Ho te li w Am ster da mie.

Obec nie dla na szych klien tów
po szu ku je my do świad czo nych
po ko jo wych/po ko jó wek do pra -
cy w 3*,4* i 5* ho te lach. Ofe ru -
je my: Le gal ne za trud nie nie na
wa run kach ho len der skich, Pra -
cę w mi łej, mię dzy na ro do wej at -
mos fe rze, Wy pła ty co 4 ty go -
dnie, Wy na gro dze nie we dług
obo wią zu ją cych sta wek ho len -
der skich, Pra ce w peł nym wy -
mia rze go dzin, na dłuż szy okres
cza su, Sta le miej sce pra cy (bez
tzw. ska ka nek), Płat ny urlop.
Wy ma ga nia: Do świad cze nie w
ho use ke epin gu – sprzą ta nie po -

koi ho te lo wych (mo te lo wych
bądź apar ta men tów), Za miesz -
ka nie w Am ster da mie lub w
oko li cach (wa ru nek ko niecz ny),
Zna jo mość ję zy ka an giel skie go
lub ho len der skie go w stop niu
ko mu ni ka tyw nym (wa ru nek ko -
niecz ny), Za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie i trans port we
wła snym za kre sie, Po sia da nie
ak tu al ne go do wo du oso bi ste go
lub pasz por tu, oraz nu me ru
BSN, Dys po zy cyj ność od za raz
na dłuż szy okres cza su. Za in te -
re so wa ne oso by pro si my o prze -
sy ła nie CV w j. an giel skim na

ad res ma ilo wy: bar ba ra@afwa -
scom pa ny.nl bądź kon takt te le -
fo nicz ny pod nr tel. 020 4860
(08:00 – 15:00). Pro si my rów -
nież o re ago wa nie tyl ko te oso -
by któ re po sia da ją wła sne za -
kwa te ro wa nie oraz trans port,
gdyż na sze biu ro nie za pew nia
ani nie po ma ga w za ła twia niu
tych kwe stii.

Spa wacz Mig Mag. Pil nie
po szu ku je my spa wa cza Mig
Mag do fir my w Deur ne. Mi le wi -
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Reklama

PRACA

Naj więk sze po lo nij ne wy da -
rze nie ro ku w Ho lan dii od bę -
dzie się już po raz pią ty 19 li -
sto pa da 2016 ro ku w Stu dio
w Aal sme er! 

Te go wie czo ru zo sta nie przy -

zna nych aż sie dem sta tu etek

Po lak Ro ku w ka te go riach: Biz -

nes, Ka rie ra, Na uka i Tech ni ka,

Mło dy Po lak Suk ce su, Kul tu ra

oraz Ho no ro wy Po lo nus. Po nad -

to to wła śnie Ty mo żesz wy bie -

rać lau re ata ostat niej ka te go rii

– Na gro dy In ter nau tów. Gło so -

wać moż na aż do 15 li sto pa da

pod ad re sem: www.po la kro -

ku.nl/stem men/.

Pro fe sjo nal nie zor ga ni zo wa -

na, ele ganc ka ga la to świet ne

miej sce by po sze rzyć swój krąg

zna jo mych o war te uwa gi oso by

z wie lu dzie dzin. Świet ną oka zją

do tzw. ne twor king -u bę dzie

after par ty po ogło sze niu wy ni -

ków kon kur su. Wy da rze nie

uświet ni kon cert zna ko mi tej ar -

tyst ki An ny Ma rii Jo pek i in nych

war tych uwa gi wy ko naw ców. 

Chcesz wziąć udział w tej nie sa -

mo wi tej im pre zie? Bi le ty do stęp -

ne są pod ad re sem: www.po la kro -

ku.nl/kup -bi let/. Mo żesz je tak że

wy grać w na szym lo so wa niu, gło -

su jąc na Na gro dę In ter nau tów lub

bio rąc udział w kon kur sie, któ ry

już nie dłu go zo sta nie ogło szo ny

na Fa ce bo ok -u Po lo nus. nl. 

Wię cej in for ma cji na por ta -

lach spo łecz no ścio wych, ta kich

jak Fa ce bo ok, Lin ke dIn czy In -

sta gram. Za chę ca my do śle dze -

nia i dzie le nia się no win ka mi!

TEKST/FOT. PO LO NUS. NL

Gala Polonus 2016
zbliża się wielkimi

krokami!
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Ka te go ria Biz nes
Be ata Ostrow ska. No stal gia

za kra jem ro dzin nym na su nę ła
Be acie po mysł o in te gra cji oraz
kul ty wo wa niu tra dy cji pol skich,
udo stęp nia niu Po la kom miesz -
ka ją cym po za kra jem no wo ści
na ryn ku spo żyw czym. Po nad to
Be ata pro pa gu je no we al ter na ty -
wy mię dzy na ro do wej współ pra -
cy, za an ga żo wa nia się w wy mia -
nę do świad czeń, wza jem ną in -
spi ra cję do dzia ła nia, wy ko rzy -
sta nie po ten cja łu han dlo we go
Po lo nii.

Emi lia Ku char czyk. W krę -
gach z bran ży spo żyw czej zna -
na jest ja ko oso ba nie za wod -
na i za wsze na sta wio na na do -
bro klien ta. Przy kła dem jest po -
moc i do bra ra da udzie la -
na przez nią dla no wo otwie ra ją -
cych się skle pów. Ce lem prio ry -
te to wym dzia łal no ści pa ni Emi lii
jest umoż li wie nie Po la kom prze -
by wa ją cym w Ho lan dii za ku pu
ro dzi mych pro duk tów, za któ ry -
mi czę sto tę sk nią.

Te re sa Ja skól ska. Od kil ku
lat jest ce nio nym człon kiem VSB
(Sto wa rzy sze nie Stra te gia & Za -
rzą dza nie) oraz sta łym uczest ni -
kiem na szych co mie sięcz nych
spo tkań, na któ rych pre zen to wa -
ne są przez CEO’s i ko mi sa rzy
du żych firm, ak tu al ne te ma ty
do ty czą ce stra te gii i za rzą dza nia
w fir mach. Za rząd VSB zna Te re -
sę nie tyl ko, ja ko oso bę od no -
szą cą suk ce sy w biz ne sie, ale
też ma po dziw dla jej fir my TTC,
od no szą cej już od lat suk ce sy
na te re nie Ho lan dii.

Ku ba Pia sec ki. Dzię ki cięż -
kiej pra cy, dzie ląc czas mię dzy
fir mę a ro dzi nę, Ku ba zdo by wał
wszyst kie dy plo my nie zbęd ne
do udzie la nia po rad klien tom
w za kre sie wszyst kich ist nie ją -
cych w Ho lan dii pro duk tów ban -
ko wych oraz ubez pie cze nio -
wych. W cią gu czte rech lat fir ma
Ku by i je go part ne ra sta ła się
jed ną z naj bar dziej re no mo wa -
nych firm hi po tecz nych i ubez -
pie cze nio wych w okrę gu We -
stland i oko li cy.

Ma rze na Do mań ska. Psy -
cho log z za wo du, ko bie ta suk -
ce su, am bit na, o po zy tyw nym
my śle niu. By ła jed ną z pierw -

szych, któ rzy roz po czę li wdra -
ża nie edu ka cji za wo do wej za -
gra nicz nych pra cow ni ków
w Ho lan dii. Roz wój za wo do wy
i pod wyż sza nie kom pe ten cji,
to we dług niej naj lep sza in we -
sty cja w sie bie.

Ka te go ria Ka rie ra
An na Ba ra now ska. Jest przy -

kła dem dla wie lu ro da ków, któ -
rzy przy jeż dża ją do Ho lan dii
i lgną do jej si ły. Po przez swo ją
otwar tość i od po wied nią ko mu -
ni ka cję po tra fi osią gnąć wie le
i zre ali zo wać wszyst kie za ła żo ne
ce le. Ak tyw nie pro pa gu je wśród
pol skiej spo łecz no ści na ukę ję -
zy ka ho len der skie go. Po ma ga
w or ga ni zo wa niu co rocz nej ak cji
i z za an ga żo wa niem gra z Wiel -
ką Or kie strą Świą tecz nej Po mo -
cy.

Ra dek Klo ska. Co łą czy ze
so bą lot ni ska Schi phol, He ath -
row, lot ni sko w Syd ney czy Van -
co uver? Jak wy glą da ich we -
wnętrz na lo gi sty ka i ja kie sys te -
my się tam wy ko rzy stu je? Ra -
dek Klo ska zna od po wie dzi
na wszyst kie te py ta nia.
Od kwiet nia 2008 ro ku pra cu jąc
w fir mie Van der lan de w Ve ghel
dba by lo gi sty ka na tych lot ni -
skach dzia ła ła bez za rzu tu.

Mi chał Po lew ski. Pol ski spe -
cja li sta wy so kiej kla sy w ho len -
der skiej fir mie, któ ra jest li de -
rem na ska lę świa to wą w dzie -
dzi nie wy po sa że nia ar mii w sys -
te my obron ne. Obec nie Mi chał
z ra mie nia fir my Tha les wspól -
nie z fir mą ame ry kań ską zaj mu -
je się wdra ża niem naj now sze go
sys te mu do po mia ru cha rak te ry -
styk pro mie nio wa nia an ten,
opie ra ją ce go się na po mia rze
po la bli skie go.

Jo an na Kacz ma rek. W fir -
mie „Apex” ko or dy nu je wspa nia -
łym ze spo łem dy na micz nych
osób bę dąc jed no cze śnie ich in -
struk to rem i tre ne rem w dro dze
roz wo ju ich wła snej ka rie ry.
Obok te go zaj mu je się kon tro lą
pro jek tu oraz roz wią zy wa niem
trud niej szych pro ble mów.
W obec nej chwi li pro wa dzi kil ka -
na ście przed się wzięć, mie dzy in -
ny mi w Ira nie, Hisz pa nii, Ro sji,
USA, Pol sce oraz Chi nach.

Iza be la Cson tos. Do sko na ły
przy kład ko bie ty, któ ra po przez
swo je dzia ła nia po ma ga in nym
ko bie tom w osią gnię ciu suk ce su
za wo do we go oraz prze ła ma niu
ba rier zwią za nych z tzw. „szkla -
nym su fi tem” w fir mach. Obok
swo jej pra cy w ING w dzia le Fi -
nan ce Stra te gy & De ve lop ment,
dzia ła pręż nie na po lu „gen der
equ ali ty”.

Be ata Ła ko ta. Jej mi sją wraz
z Du oLi fe jest do tar cie do jak
naj więk szej ilo ści Po la ków
z prze sła niem: „Otwie raj cie za -
mknię te drzwi! Nie bój cie się być
Po la ka mi!”. Wraz ze swo im kil -
ku dzie się cio oso bo wym ze spo -
łem do cie ra do no wych emi gran -
tów z Pol ski, aby dzie lić się
wska zów ka mi do ty czą cy mi jak
żyć w Ho lan dii, jak się roz wi jać,
two rzyć wła sną hi sto rię, któ ra
za pi sze się na kar tach ho len der -
skiej kul tu ry.

Ka te go ria Kul tu ra
Al do na Bart nik. Stu dia w Ha -

dze po świę ci ła pra cy ar ty stycz -
no -na uko wej zwią za nej z mu zy -
ką pol skie go ba ro ku, któ ra cie -
szy się du żym za in te re so wa -
niem za rów no wśród pro fe so rów
jak i stu den tów kon ser wa to -
rium. Al do na Bart nik pro mu je
pol ską mu zy kę licz ny mi kon cer -
ta mi m.in. re ci tal pie śni za ty tu ło -
wa ny Me lan cho lia. W jej do rob -
ku ar ty stycz nym znaj du je się
pięć so lo wych al bu mów de dy ko -
wa nych pol skie mu ba ro ko wi.
Trzy z nich uzy ska ły no mi na cję
do pre sti żo wej na gro dy Fry de -
ryk.

Jan Si ko ra. Ar ty sta ma larz,
gra fik ilu stra tor i rzeź biarz.
W Ho lan dii prze by wa od 1985
ro ku, gdzie po świę ca się twór -
czo ści ar ty stycz nej i dzie ląc się
swo ją sztu ką po przez wie le wy -
staw zbio ro wych i in dy wi du al -
nych. Tyl ko w sa mej Ho lan dii
miał ok. 50 wy staw. Już od po -
nad trzy dzie stu lat Jan Si ko ra
swo ją pra cą, oso bo wo ścią, swo -
imi jak że licz ny mi do ko na nia mi
ar ty stycz ny mi, swo imi dzie ła mi
pre zen tu je tu taj na ob czyź nie
w Ho lan dii swo isty etos pol skie -
go emi gran ta, któ ry wno si
do kul tu ry te go kra ju no we bo -

Kandydaci
Polonus 2016
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gac two dla je go róż no rod no ści.

An ka Ko zieł. Wo ka list ka,
aran żer ka i kom po zy tor ka ob ra -
ca ją ca się w sze ro kim krę gu mu -
zy ki jaz zo wej, tra dy cyj nej (tzw.
mu zy ki świa ta) i eks pe ry men tal -
nej. Wy kła da śpiew jaz zo wy
w Kró lew skim Kon ser wa to rium
w Ha dze. Jest rów nież au to ry zo -
wa nym pe da go giem me to dy
Com ple te Vo cal Tech ni que
(CVT). Pro fe sjo nal nie śpie wa
od po nad 25 lat.

Clau dia Cen ka ła. Wy jąt ko -
we umie jęt no ści ko mu ni ka cji
po zwa la ją jej na szyb kie na wią -
za nie re la cji, któ re prze kła da ją
się na bo ga ty ne twor king. Po -
cząw szy od bur mi strza na pra -
cow ni ku pro duk cji skoń czyw szy.
Wy da rze nia kul tu ral ne i im pre zy,
któ re or ga ni zu je Clau dia są za -
wsze peł ne po zy tyw nej ener gii,
któ ra udzie la się wszyst kim go -
ściom.

Ju lia van de Gra af. Roz wi nę -
ła swój ta lent po stu diach ak tor -
skich w Ma astrich cie i Kra ko wie
ja ko wie lo stron na ak tor ka i pro -
du cent te atral ny. Jej pol sko -ho -
len der skie ko rze nie od gry wa ją
du żą ro lę w jej ka rie rze i w wy bo -
rze ról. W ze szłym ro ku za ło ży ła
ra zem z Gon ny Ga ake er swój
wła sny ze spół te atral ny Tg Lynx
i z wiel ką du mą ze spół pre zen tu -
je je sie nią te go ro ku i wio -
sną 2017 r. przed sta wie nie „De
Twe ede We reld”, opar te na au -
ten tycz nych prze ży ciach pol skiej
ro dzi ny Jul ki, ro dzi ny ży ją cej
pod pre sją ko mu ni stycz nej wła -
dzy w cza sach sta li ni zmu.

Te re sa Mi rań ska. Po et ka,
ma lar ka, pro za icz ka, pro mo tor -
ka sztu ki pol skiej i wła ści ciel ka
Fun da cji „artTM”. Te re sa Mi rań -
ska to rów nież ani ma tor ka
i krze wi ciel ka kul tu ry pol skiej
w Ho lan dii oraz w Pol sce, któ ra
bu dzi ludz ką wraż li wość po przez
wszyst kie swo je dzia ła nia.

Ka te go ria Na uka
i Tech ni ka

Mał go rza ta Iwań czuk -
-Prost. Z jej ini cja ty wy w 2011
ro ku po wsta ła pol ska szko ła
w Delft – szko ła człon kow ska
Fo rum Pol skich Szkół w Ho lan -
dii, a w lu tym 2013 ro ku roz po -
czę ła dzia łal ność Pol ska Aka de -
mia Dzie ci w Ho lan dii bę dą ca
de le ga tu rą Sto wa rzy sze nia PAD
z Gdań ska. Od pię ciu lat zaj mu je
się do dat ko wo do radz twem
i wspar ciem me ry to rycz nym (co -
aching/ men to ring) star tu pów
tech no lo gicz nych zrze szo nych
w in ku ba to rach przed się bior czo -
ści Utrecht Inc., Yes Delft! oraz
TCE.

Jo an na Krze ślak -Ho ogland.
Zaj mu je się edu ka cją i kon sul ta -
cja mi z za kre su od ży wia nia,
zdro wia je li to we go oraz su ple -
men tów die ty. W jej oce nie wie -
le współ cze snych do le gli wo ści
zwią za nych jest ze zły mi na wy -
ka mi ży wie nio wy mi. Jo an na śle -
dzi naj now sze osią gnię cia na -
uko we, a zdo by tą wie dzę prze -
ka zu je aby po móc in nym. Dla
osób i ro dzin, któ re szu ka ją
wska zó wek ży wie nio wych mo że
być cen nym dro go wska zem.

Han na Do ro ta Go łąb. Z za -
wo du jest per fu zjo ni stą, czy li
spe cja li stą od po wie dzial nym
za pro wa dze nie krą że nia po za -
ustro jo we go w cza sie ope ra cji
na ser cu. Jej pra ca to jej pa sja,
ży wioł. Po twier dza to dłu ga li sta
jej na uko wych pu bli ka cji. Za sto -
so wa nie jej na uko wych wy na laz -
ków, urzą dzeń i szko le nie no wej
ka dry na Era smus Uni wer sy te cie
w Rot ter da mie.

Kategoria Młody
Polak Sukcesu

To biasz Zię ta ra. Jest za ło ży -
cie lem pol skiej dru ży ny pił kar -
skiej w Ho lan dii „FC Emi gran ci Al -
me re”. Dru ży na ta od 2012 ro ku
wy stę pu je na róż nych tur nie jach
pił kar skich i osią ga wie le suk ce -
sów. W ro ku 2016 dru ży na zdo -
by ła pierw sze miej sce w czwar tej
li dze i awan so wa ła do trze ciej li gi.
To biasz Zię ta ra jest tak że za ło ży -
cie lem re pre zen ta cji pol skich
ama to rów pił kar skich w Ho lan dii
oraz twór cą szta bu szko le nio we -
go re pre zen ta cji.

Mi cha li na Ma ło lep sza. Mło -
da ar tyst ka z Rot ter da mu ma
licz ny udział w wy sta wach, im -
pre zach zwią za nych ze sztu ką
wi zu al ną w tym m.in. or ga ni za cji
Wy staw Pol skich Ar ty stów
w Spij ke nis se. Mi cha li na sta je
w cie niu kwit ną ce go drze wa
emi gra cji, skąd uważ nie ob ser -
wu je świat i lu dzi a dzię ki te mu
czer pie in spi ra cje do pra cy.

Ali cja Wi lusz. Oso ba nie -
ustan nie uśmiech nię ta i po zy -
tyw nie na sta wio na do świa ta.
Swo ją po sta wą in spi ru je i przy -
cią ga wie lu lu dzi, z któ ry mi two -
rzy zgra ne ze spo ły. Po ten cjał ten
da je pod wa li ny w za ini cjo wa -
nych pro jek tach, któ re za wsze
koń czą się suk ce sem.

Fran ci szek Ro gu ski. Śmia -
ło moż na na zwać go po lo nij -
nym Ro bin Ho odem. Od 2013
ro ku z pa sją i ro sną cym po wo -
dze niem pro wa dzi swo ją kan ce -
la rię praw ną w Rot ter da mie,
dzię ki któ rej już set kom pol -
skich pra cow ni ków po mógł
w kon flik tach z nie uczci wy mi

pra co daw ca mi, głów nie biu ra -
mi po śred nic twa pra cy.

Kategoria
Honorowy Polonus
Gmi na Horst aan de Ma as.

Pro jekt re gio nal ny „Zna cze nie
pra cow ni ków mi gra cyj nych” jest
przy kła dem uda nej współ pra cy
władz re gio nal nych i pań stwo -
wych z pra cow ni ka mi mi gra cyj -
ny mi, któ ry ma na ce lu po wi ta -
nie no wych są sia dów i za an ga żo -
wa nie ich w spra wy re gio nu. Ten
pro jekt po ka zał praw dzi wą twarz
Po la ków, ja ko cięż ko pra cu ją -
cych no wych są sia dów, któ rzy
wspól nie z Ho len dra mi chcą sta -
no wić o swo im ży ciu w Ho lan dii.

Ve re ni ging Do rps be lan gen
Bu inen. W wiel kim po wa ża niu,
spo ko ju i en tu zja zmem or ga ni -
zu ją człon ko wie fun da cji Dor sp -
be lan gen Bu inen wspól nie z Ko -
mi te tem Wy zwo le nia Bor ger co -
rocz nie w dniu 12 kwiet nia
przy po mni ku po le głych, ob cho -
dy wy zwol nia Bu inen przez 1 dy -
wi zję pan cer ną pod do wódz -
twem ge ne ra ła Macz ka.

Ger Cox i Ti ny Ver ha egh. Re -
gu lar nie od wie dza ni są przez po -
li cjan tów z in nych re gio nów Kró -
le stwa Ni der lan dów, któ rzy chcą
do świad czyć te go, jak wy glą da
ich pra ca. Za bie ra ją wte dy swo -
ich ho len der skich ko le gów po li -
cjan tów w te ren, aby po ka zać jak
moc no są zwią za ni z pol ską spo -
łecz no ścią w swo im re gio nie. Te
wi zy ty przy czy ni ły się to te go, iż
po li cja re gio nu Ho lan dia Pół noc -
na rów nież pod ję ła dzia ła nia
zmie rza ją ce do lep sze go kon tak -
tu ze spo łecz no ścią pol ską.

Ed Cu ber. Zgod nie z tym co
sam o so bie mó wi „ma ho len -
der skie ser ce ale w je go ży łach
pły nie pol ska krew”. Ed jest sy -
nem Wła dy sła wa Cu ber, żoł nie -
rza I Pol skiej Dy wi zji Pan cer nej
i dziew czy ny z przez Po la ków wy -
zwo lo nej Bre dy. Od naj wcze -
śniej szych lat był moc no za an ga -
żo wa ny w spra wy pol skich we te -
ra nów z okre su II woj ny świa to -
wej. Ed sta ra się aby pa mięć
o nich by ła ży wa i aby otrzy my -
wa li na leż ny się im hołd.

Han Tig ge la ar. Je go za słu gi
dla Po lo nii są wiel kie: fi nan so we
wspar cie, re ali za cja bliź nia czych
pro jek tów in ter ne to wych – Po -
len vo or Ne der lan ders oraz Ho -
lan dia bez ta jem nic, oraz bez in -
te re sow na re dak cja i tłu ma cze -
nie tek stów to tyl ko przy kła dy.
Ideą obu por ta li in ter ne to wych
jest rze tel ne od da nie ob ra zu Pol -
ski oraz Ho lan dii Ho len drom
i Po la kom.

ŹRÓ DŁO: PO LO NUS. NL



dzia ne oso by z do świad cze niem
prze by wa ją ce na te re nie Ho lan -
dii bądź w re jo nie Lim burg lub
No ord Bra bant. Za in te re so wa ne
oso by pro szę o kon takt ma ilo wy
a.wojt kiw@ac ti ve per so ne el.nl.

Pra cow nik Pro duk cji Ein -
dho ven. Dla na szych klien tów
w Ein dho ven i oko li cach po szu -
ku je my pra cow ni ków pro duk cji.
Wy ma ga nia: mo ty wa cja do pra -
cy, zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ho len der skie go w
stop niu ko mu ni ka tyw nym, mi le

wi dzia ne pra wo jaz dy. Ofe ru je -
my: za kwa te ro wa nie, trans port
do pra cy, umo wę na ho len der -
skich wa run kach, ubez pie cze -
nie. Za in te re so wa ne oso by speł -
nia ją ce po wyż sze kry te ria pro si -
my prze słać CV na ad res: re cru -
it ment@pro gress -uit zend bu re -
au.com. Skon tak tu je my sie z
wy bra ny mi kan dy da ta mi.

Sta ła pra ca w szklar ni -
chry zan te my BLE ISWIJK.
Vel dwerk Uit zend bu re au z sie -
dzi ba w Rot ter da mie po szu ku -
je do świad czo nych pra cow ni -
ków szklar nio wych do sta łej

pra cy przy chry zan te mach (ści -
na nie, wią zan ki, pa ko wa nie)
dla klien ta w Ble iswij ku. Wy -
ma ga nia: wła sny trans port i za -
kwa te ro wa nie, do świad cze nie
w pra cy z chry zan te ma mi, rze -
tel ność, od po wie dzial ne po dej -
ście do pra cy, mo ty wa cja,
umie jęt ność pra cy w ze spo le,
zna jo mość ję zy ka an giel skie go
lub ho len der skie go w stop niu
umoż li wia ją cym ko mu ni ka cje
z ho len der ski mi ko or dy na to ra -
mi, dys po zy cyj ność na dłuż szy
czas. Za pew nia my: sta łą pra cę
przez 6 dni w ty go dniu, opie kę
ho len der skich ko or dy na to rów,

ty go dnio wy sys tem wy na gro -
dzeń zgod ny z po sta no wie nia -
mi CAO. CV z klau zu la: Wy ra -
żam zgo dę na prze twa rza nie
mo ich da nych oso bo wych za -
war tych w mo jej ofer cie pra cy
dla po trzeb nie zbęd nych do re -
ali za cji pro ce su re kru ta cji
zgod nie z Usta wa z dnia
29.08.1997 o ochro nie da nych
oso bo wych (Dz.U. Nr 133, poz.
883) pro si my wy sy łać na pra -
ca@vel dwer ku it zend bu re au.nl
w te ma cie wpi su jąc CHRY ZAN -
TE MY. Wszel kich za in te re so wa -
nych za pra sza my do kon tak tu
z na szy mi pra cow ni ka mi! In for -

mu je my, ze skon tak tu je my się
z wy bra ny mi oso ba mi.

Spa wacz TIG – zbior ni ki.
Fir ma Co ve bo Work Of fi ce po -
szu ku je dla swo je go klien ta w
Ho lan dii 3 spa wa czy TIG do spa -
wa nia zbior ni ków, cy stern i si lo -
sów ze sta li nie rdzew nej pod
prze mysł spo żyw czy. Pra ca na
pod sta wie ry sun ku tech nicz ne -
go. Kon trakt z pra co daw cą na
mi ni mum 3 mie sią ce. Start pro -
jek tu prze wi dzia ny jest na 24
paź dzier ni ka. Fir ma znaj du je się
w miej sco wo ści Em men. Wy ma -
ga nia: ak tu al ne cer ty fi ka ty spa -
wal ni cze, zna jo mość ry sun ku
tech nicz ne go, umie jęt ność
spa wa nia w tan de mie, do -
świad cze nie w po dob nej bran -
ży, pra wo jaz dy oraz wła sny sa -
mo chód mi le wi dzia ne. Ofe ru -
je my: wy na gro dze nie 480 eu ro
net to/40h, za kwa te ro wa nie i
ubez pie cze nie, kon trakt ho len -
der ski, opie kę ko or dy na to ra,
pra cę w sta bil nej fir mie o
ugrun to wa nej po zy cji na ryn ku.
Szcze gó ło we CV oraz ska ny
cer ty fi ka tów spa wal ni czych
pro szę prze słać na ad res to ma -
szek@co ve bo.pl w ty tu le wpi su -
jąc: „Spa wacz TIG - Em men”.

Mu rarz. Start: od dzi siaj.
Wy ma ga nia: Do świad cze nie w
pra cach mu rar skich na te re nie
Ho lan dii lub Bel gii. Do świad -
cze nie w mu ro wa niu klin kie ru,
mi ni mum 2 la ta. Cer ty fi kat
VCA / SCC (lub go to wość do
zdo by cia). Mi le wi dzia ny ko mu -
ni ka tyw ny ję zyk nie miec ki lub
an giel ski. Udo ku men to wa ne
do świad cze nie w tej pra cy na
ak tu al nym CV. Po sia da nie wła -
sne go do jaz du do pra cy. Ofe ru -
je my: 40 go dzin ty go dnio wo,
Za trud nie nie i wy na gro dze nie
na wa run kach Ho len der skich,
12 eu ro – 14 eu ro net to na go -
dzi nę ( w za leż no ści od do -
świad cze nia), Wy na gro dze nie
wy pła ca ne ty go dnio wo, Dar -
mo we miesz ka nie, Wspar cie
pod czas po by tu w Ho lan dii. Za -
in te re so wa ny? Prze ślij nam
swo je CV pod in fo@hap py wor -
ker seu.nl.

Pra ca w rol nic twie i
ogrod nic twie. Fir ma AB Oost
w Dron ten (Ho lan dia) szu ka
osob do pra cy na sta no wi sko:
Pra cow nik w rol nic twie i
ogrod nic twie. Pra ca na okres:
od kil ku do kil ku na stu ty go dni
/ moż li wość sta łej pra cy. Wy -
ma ga nia: moż li wość pra cy w
rol nic twie lub ogrod nic twie,
zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go w stop niu mi ni mum A1
(pod sta wo wy),  pra wo jaz dy
mi le wi dzia ne. Pro fil kan dy da -
ta: za an ga żo wa nie i mo ty wa -
cja, chęć do pra cy. Ofe ru je my:
za kwa te ro wa nie w Ho lan dii
dla osób bez za kwa te ro wa nie
w Ho lan dii, ubez pie cze nie w
Ho lan dii, brak do dat ko wych
opłat, bez płat ne do jaz dy do
pra cy, atrak cyj ne wy na gro dze -

nie wg CAO (wa ka cyj ne, urlo po -
we, do dat ki do wy na gro dze nia,
ja sne wa run ki pla co we, opie kę i
wspar cie w pra cy Pol skich ko or -
dy na to rów. W ce lu otrzy ma nia
ofer ty pro szę o  wy sła nie CV na
nasz ad res e -ma il. W wia do mo -
ści pro szę wpi sać: Agri. Ad res e -
-ma il do oso by kon tak to wej:
work.pl@abo ost.nl.

Mon ter rusz to wań -Ho lan -
dia/Bel gia. 400-530 eu ro 40/h
net to. Mon ter rusz to wań -Ho lan -
dia/Bel gia 400-530 eu ro 40/h
net to. Ho len der ska fir ma po szu -
ku je mon te rów rusz to wań. Wy -
ślij swo je cv i do ku men ty! Ofe ru -
je my: ho len der ska umo wę o
pra cę, staw ka 550 eu ro na rę kę
40/h (moż li wość nad go dzin).
Wy ma ga nia:  VCA/SCC 018, do -
świad cze nie na w.w. sta no wi -
sku, pod sta wo wa zna jo mość ję -
zy ka ob ce go, mi le wi dzia ne gru -
py. Apli kuj na cv@sapcs.eu. Te le -
fo nicz nie 85 6871640.

Mon ter izo la cji prze my sło -
wych - Ho lan dia. 475-520 eu -
ro/40h+za kwa te ro wa nie. Ho -
len der ska fir ma po szu ku je do -
świad czo nych mon te rów izo la cji
prze my sło wych do pra cy na te -
re nie Ho lan dii. Wy ma ga nia:
VCA, mi le wi dzia ne SO FI, do -
świad cze nie na w.w. sta no wi -
sku, ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ob ce go (min. jed na oso ba
na gru pę). Ofe ru je my:  sta łe za -
trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, dar mo we za -
kwa te ro wa nie, wy na gro dze nie
475-520 eu ro/40h, ubez pie cze -
nie. Za in te re so wa nych pro si my
cv@ch -24.com o kon takt pod
nu me rem te le fo nu +48
864711471.

De karz/Dak dek ker. Dla na -
sze go klien ta po szu ku je my de -
ka rzy z do świad cze niem. Za da -
nia: kry cie da chów ich kon ser -
wa cja i na pra wa,  mon taż ry -
nien, wy ko ny wa nie pod kła dów
pod po kry cia da cho we. Wy ma -
ga nia: mo ty wa cja i za an ga żo -
wa nie, ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go lub
ho len der skie go, do świad cze nie
w za wo dzie de ka rza, umie jęt -
ność czy ta nia ry sun ków tech -
nicz nych. Ofe ru je my: za kwa te -
ro wa nie, ubez pie cze nie, le gal ne
za trud nie nie, atrak cyj na staw kę
go dzi no wa. Za in te re so wa nych
kan dy da tów pro si my o prze sla -
nie CV z do pi skiem DE KARZ na
ad res: re cru it ment@pro gress -
-uit zend bu re au.com.

Spa wacz MIG/MAG. Fir ma
Co ve bo Work Of fi ce po szu ku je
dla swo je go klien ta w Ho lan dii
spa wa cza MIG/MAG do spa wa -
nia i mon to wa nia ele men tów
ma szyn rol ni czych. Pra ca na
pod sta wie ry sun ku tech nicz ne -
go. Moż li wość pod ję cia za trud -
nie nia od za raz. Pra ca w miej -
sco wo ści Horst. Wy ma ga nia: ak -
tu al ne cer ty fi ka ty spa wal ni cze,
zna jo mość ry sun ku tech nicz ne -
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go, zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go w stop niu ko mu ni ka tyw -
nym, pra wo jaz dy oraz wła sny
sa mo chód. Ofe ru je my: wy na gro -
dze nie 440 eu ro net to / 40h, za -
kwa te ro wa nie oraz ubez pie cze -
nie, opie kę ko or dy na to ra,  pra cę
na wa run kach ho len der skich.
Szcze gó ło we CV oraz ska ny cer -
ty fi ka tów spa wal ni czych pro szę
prze słać na ad res to ma szek@co -
ve bo.pl w ty tu le wpi su jąc: „Spa -
wacz MIG/MAG - Horst”. 

Pra ca – szu kam: Je stem
pie lę gniar ką, mam dłu go let nie
do świad cze nie w opie ce nad
star szy mi oso ba mi w Pol sce i w
An glii. Je stem spo koj na, tak -
tow na, wy ro zu mia ła, peł na em -
pa tii dla star szych osób, a
przede wszyst kim ab so lut nie
god na za ufa nia. Mam nie na -
gan ne ma nie ry. Znam ję zyk
fran cu ski w stop niu ko mu ni ka -
tyw nym. Szu kam pra cy ja ko
opie kun ka oso by star szej.
Wszyst kie wa run ki do uzgod nie -
nia /okres po by tu, wy na gro dze -
nie itp./ Ewa.

Zbie ra nie za mo wien (dla
ko biet). Dla na sze go klien ta w
Wij chen (oko li ce Nij me gen) zaj -
mu ją ce go sie dys try bu cja sprzę -
tu elek tro nicz ne go: te le fo ny,
kom pu te ry, pod ze spo ły i czę ści
elek tro nicz ne itp., po szu ku je my
pra cow ni ków (ko biet) do pra cy
przy zbie ra niu za mó wień z li sty.
Ofe ru je my: Pra ca od po nie dział -
ku do piąt ku, Pra ca w go dzi -
nach od 13:00-22:00. Wy ma ga -
nia: Do bra zna jo mość ję zy ka
an giel skie go, nie miec kie go lub
ho len der skie go, Do świad cze nie
w pra cy przy zbie ra niu za mó -
wień na ma ga zy nie, Brak prze -
szło ści kry mi nal nej (po trze ba
przed ło że nia za świad cze nia o
nie ka ral no ści), Ener gicz ność,
od por ność na stres, ela stycz -
ność, umie jęt ność pra cy w gru -
pie, Do kład ność i spo strze gaw -
czość, Wła sny trans port. Je steś
za in te re so wa na, prze ślij nam
swo je CV z opi sem w ty tu le
ZBIE RA NIE ZA MO WIEN na ad -
res in fo@ma xflex.nl lub za -
dzwoń pod nu mer 024-
3603050.

Me cha nik Sa mo cho dów
Cię ża ro wych i Do staw czych.
Dla na sze go klien ta, re no mo -
wa ne go ser wi su sa mo cho dów
użyt ko wych z sie dzi ba w Ve ghel,
po szu ku je my zdol ne go me cha -
ni ka z kil ku let nim do świad cze -
niem w ser wi so wa niu i na pra -
wach sa mo cho dów cię ża ro -
wych i do staw czych. Wy ma ga -
nia: mi ni mum kil ku let nie do -
świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku, wy ksztal ce nie tech -
nicz ne, zna jo mość ję zy ka ho len -
der skie go na po zio mie ko mu ni -
ka tyw nym, umie jęt ność spa wa -
nia. Ofe ru je my: pra ce w re no -
mo wa nej fir mie, moż li wość roz -
wo ju i szko leń, atrak cyj na staw -
kę go dzi no wa, za kwa te ro wa nie
i ubez pie cze nie. Za in te re so wa -

ne oso by pro si my wy słać CV z
do pi skiem ME CHA NIK na ad res:
re cru it ment@pro gress -uit zend -
bu re au.com.

Pra ca pro duk cyj na Wa al -
wijk. Je steś oso bą po szu ku ją cą
za trud nie nia? Miesz kasz w
miej sco wo ści Wa al wijk bądź
oko li cach? Je śli tak to za po znaj
się z na sza ofer tą! Po szu ku je my
pra cow ni ków dla na sze go klien -
ta miesz czą ce go się w Wa al wij -
ku, któ ry zaj mu je się prze cho -
wy wa niem, pa ko wa niem oraz
wy syl ka pro duk tów spo żyw -
czych do swo ich klien tów. Do
Two ich obo wiąz ków bę dzie
na le żeć pa ko wa nie cia stek
na li nii pro duk cyj nej. Na ha li
tem pe ra tu ra wy no si plus 7
stop ni.  WY MA GA NIA: do -
świad cze nie w pra cy na pro -
duk cji, po ro zu mie wa nie się
ję zy kiem an giel skim bądź
ho len der skim, za kwa te ro -
wa nie w oko li cy miej sca pra -
cy, wła sny trans port. OFE RU -
JE MY: przej rzy sta umo wa
opar ta o ho len der skie wa -
run ki pra cy, dłu go ter mi no we
za trud nie nie, jed no zmia no -
wy sys tem pra cy pew ny mi
go dzi na mi, ubez piecz nie
zdro wot ne. Je śli je steś za in -
te re so wa ny po wyż szą ofer ta
skon tak tuj się z na mi te le fo -
nicz nie: 073-711-3-717 oraz
prze ślij nam swo je CV w ję zy -
ku an giel skim bądź ho len -
der skim na ad res e -ma ilo -
wy: po len@jo bi nve st ment.nl.

Pra ca - szu kam: Szu ka -
my pra cy. Pa ra Ma riusz i
Ewa szu ka pra cy, naj chęt niej
w miej sco wo ści Mo er ka pel le
lub w oko li cach. Ma my wła -
sne miesz ka nie i moż li wość
do jaz du do pra cy swo im sa -
mo cho dem. Pro si my o kon -
takt na nu mer
+31685284651. Pra cę mo -
że my za cząć od za raz.

Mon ter sys te mów
chłod ni czych – lu to wa nie
twar de (do świad cze nie
nie wy ma ga ne). Pra ca na
ma ga zy nie: lu to wa niu ele -
men tów urzą dzeń chłod ni -
czych (lu to wa nie twar de).
Ak tu al nie dla na sze go Klien -
ta po szu ku je my 4 mło dych
ener gicz nych pra cow ni ków
do pra cy przy sys te mach
chłod ni czych. Pra ca w oko li -
cach Nij kerk. Wy ma ga nia:
Po zy tyw ne na sta wie nie oraz
mo ty wa cja do pra cy, mi le wi -
dzia na umie jęt ność lu to wa -
nia, acz kol wiek bę dzie przy -
ucze nie do za wo du pod czas
pra cy i do świad cze nie nie
jest wy ma ga ne, zdol no ści
ma nu al ne, pre cy zja, za an ga -
żo wa nie, po sia da nie wła sne -
go za kwa te ro wa nia (wa ru -
nek ko niecz ny), ko mu ni ka -
tyw na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go lub ho len der skie -
go jest plu sem, pra wo jaz dy
ka te go rii B. Ofe ru je my: umo -

wa o pra ce na wa run kach ho -
len der skich (CAO Tech nisch In -
stal la tie be drijf), ubez pie cze nie
zdro wot ne, przy ucze nie do za -
wo du z moż li wo ścią roz wi ja nia
się, pra ca na ca ły etat z moż li -
wo ścią za trud nie nia na sta le.
Za in te re so wa nych pro si my o
prze sla nie swo je go CV na ad res
ema il: pra ca@biz z temp.nl z in -
for ma cja w ty tu le: mon ter sys te -
mów chłod ni czych lub o te le fon
0684586451.

Mon ter re gip sów. Start: od
dzi siaj. Wy ma ga nia: Mi ni mum

rocz ne do świad cze nie w pra cy
przy mon ta żu ścian szkie le to -
wych lub po dob nych, Cer ty fi kat
VCA / SCC (lub go to wość do
zdo by cia), Mi le wi dzia ny ko mu -
ni ka tyw ny ję zyk nie miec ki lub
an giel ski, Umie jęt ność czy ta nia
ry sun ku tech nicz ne go, Udo ku -
men to wa ne do świad cze nie w
tej pra cy na swo im CV (zna jo -
mość ję zy ka jest prio ry te tem),
Po sia da nie wła sne go do wo zu
do pra cy. Ofe ru je my: 40 go dzin
ty go dnio wo, Za trud nie nie i wy -
na gro dze nie na wa run kach Ho -
len der skich, 11,50 eu ro net to

na go dzi nę, Wa ka cyj ne i dni
urlo po we do dat ko wo, Wy na gro -
dze nie wy pła ca ne ty go dnio wo,
Dar mo we miesz ka nie, Wspar -
cie pod czas po by tu w Ho lan dii.
Za in te re so wa ny? Prze ślij nam
swo je CV pod in fo@hap py wor -
ker seu.nl lub za dzwoń
0031683442959. Wię cej o nas
na www.hap py wor ker seu.nl.

Me cha nik/Mon ter Dźwi -
gów Hy drau licz nych. Dla na -
sze go klien ta w Til bur gu po szu -
ku je my me cha ni ka/mon te ra
dźwi gów hy drau licz nych. Wy -

ma ga nia: do świad cze nie w na -
pra wach dźwi gów , sys te mów
hy drau licz nych i sys te mów kon -
te ne ro wych, ewen tu al nie do -
świad cze nie ja ko kie row ca za -
wo do wy ze zna jo mo ścią sys te -
mów dźwi go wych, zna jo mość
ję zy ka an giel skie go lub ho len -
der skie go, go to wość współ pra -
cy na dłuż szy okres cza su. Ofe -
ru je my: sta bil ne za trud nie nie w
ho len der skiej fir mie, staw kę 13
eu ro brut to na go dzin ne,  ubez -
pie cze nie, za kwa te ro wa nie. Za -
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in te re so wa nych kan dy da tów
pro si my o prze sla nie CV z do pi -
skiem ME CHA NIK DZWI GOW
na ad res: re cru it ment@pro -
gress -uit zend bu re au.com.

Me cha nik Sa mo cho dów
Cię ża ro wych i Do staw czych.
Dla na sze go klien ta w Til bur gu
po szu ku je my me cha ni ka/mon -
te ra dźwi gów hy drau licz nych.
Wy ma ga nia: do świad cze nie w
na pra wach dźwi gów , sys te mów
hy drau licz nych i sys te mów kon -
te ne ro wych, ewen tu al nie do -
świad cze nie ja ko kie row ca za -
wo do wy ze zna jo mo ścią sys te -
mów dźwi go wych, zna jo mość
ję zy ka an giel skie go lub ho len -
der skie go, go to wość współ pra -
cy na dłuż szy okres cza su. Ofe -
ru je my: sta bil ne za trud nie nie w
ho len der skiej fir mie, staw kę 13
eu ro brut to na go dzin ne, ubez -
pie cze nie, za kwa te ro wa nie. Za -
in te re so wa nych kan dy da tów
pro si my o prze sla nie CV z do pi -
skiem ME CHA NIK DZWI GOW
na ad res: re cru it ment@pro -
gress -uit zend bu re au.com.

Avon -Zo stań Kon sul tant ką
w Ho lan dii. Ser decz nie za pra -
szam do współ pra cy w bran ży
ko sme tycz nej na te re nie Ho lan -
dii. Pra cu je my na pol skich ka ta -

lo gach, a co za tym idzie,
wszyst kie pro duk ty są w pol -
skich ce nach. Ce ny za tem, w
prze li cze niu na EU RO, są na -
praw dę ni skie, a to z ko lei jest
do sko na ły ar gu ment do za chę -
ce nia klien tek do wy pró bo wa -
nia do brej ja ko ści ko sme ty ków.
Avon ofe ru je: -Upu sty od 15%
do 40%, --Wpi so we 0 zł !!, -Na -
gro dy i upu sty w ofer tach pro -
mo cyj nych, -Do stęp do pro duk -
tów przed pre mie ro wych, -Przy -
wi le je, kon kur sy, su per na gro dy,
-Pre zen ty i atrak cyj ne ofer ty w
ra mach spe cjal ne go pro gra mu
dla no wej kon sul tant ki. Po za
tym  ode mnie : -pa kiet star to wy
(w tym ka ta lo gi i prób ki), -pew ny
ku rier z ko sme ty ka mi Pol ska
–Ho lan dia, -opie ka i po moc.
Dar mo wa re je stra cja Ty pla nu -
jesz ile go dzin pra cu jesz. Za pra -
szam. Skon tak tuj się ze mną:
An ge li ka, tel:0617 800  383,
ema il:avon ho lan dia@vp.pl.

Sta ła pra ca w szklar ni - ró -
że MO ER KA PEL LE. Vel dwerk
Uit zend bu re au z sie dzi ba w Rot -
ter da mie po szu ku je do świad -
czo nych pra cow ni ków szklar nio -
wych do sta łej pra cy przy ści na -
niu róż dla klien ta w MO ER KA -
PEL LE (Zu id -Hol land). Wy ma ga -
nia: wła sny trans port i za kwa te -
ro wa nie, do świad cze nie w pra cy
z ró ża mi, rze tel ność, od po wie -

dzial ne po dej ście do pra cy, mo -
ty wa cja, umie jęt ność pra cy w
ze spo le, zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go lub ho len der skie go
w stop niu umoż li wia ją cym ko -
mu ni ka cje z ho len der ski mi ko -
or dy na to ra mi. Za pew nia my:
sta łą pra ce przez 6 dni w ty go -
dniu, opie kę ho len der skich ko -
or dy na to rów, ty go dnio wy sys -
tem wy na gro dzeń zgod ny z po -
sta no wie nia mi CAO. CV z klau -
zu la: Wy ra żam zgo dę na prze -
twa rza nie mo ich da nych oso bo -
wych za war tych w mo jej ofer cie
pra cy dla po trzeb nie zbęd nych
do re ali za cji pro ce su re kru ta cji
zgod nie z Usta wa z dnia
29.08.1997 o ochro nie da nych
oso bo wych (Dz.U. Nr 133, poz.
883) pro si my wy sy łać na pra -
ca@vel dwer ku it zend bu re au.nl
w te ma cie wpi su jąc RO ZE z do -
świad cze niem. Wszel kich za in -
te re so wa nych za pra sza my do
kon tak tu z na szy mi pra cow ni -
ka mi! In for mu je my, ze skon tak -
tu je my się z wy bra ny mi oso ba -
mi.

Mon ter rusz to wań Ho lan -
dia/Bel gia. 475-520 eu ro net -
to/40h. Wy ma ga nia: VCA, do -
świad cze nie, mi le wi dzia ny nr
SO FI, ko mu ni ka tyw ny ję zyk ob -
cy, obiek ty prze my sło we. Do dat -
ko we in for ma cje: głów ni wy ko -
naw cy Xe rvon, Al trad, BIS, za -

kwa te ro wa nie bez płat ne; umo -
wa, so cjał na wa run kach ho len -
der skich. Wy na gro dze nie: 480-
520 eu ro net to/40h w za leż no -
ści od pro jek tu, do świad cze nia.
Ema il cv@ch -24.com lub pod
nu me rem te le fo nu +48
864711471.

Kon sul tant ka Avon. Wi tam,
szu kam kon sul tan tek z AVON!
Je śli chcesz za ro bić: extra pie -
nią dze, chcesz mieć tań sze ko -
sme ty ki, je steś uwią za ny i po -
trze bu jesz nie nor mo wa ne go
wy mia ru pra cy!!! To jest pra ca
wła śnie dla Cie bie!!! Avon to
świet na per spek ty wa, gdy: nie
masz do stę pu do ko sme ty ków
AVON, chcesz mieć tań sze ko -
sme ty ki; chcesz tro chę do ro bić i
na wią zać współ pra cę z tą fir mą.
Co zy sku jesz po za sta niu kon -
sul tant ką? 1. Pro duk ty tań sze
na wet do 40 % 2. Moż li wość ku -
po wa nia z wy prze da ży prze zna -
czo nych tyl ko dla kon sul tan tek
(zniż ki na wet do 85%). Nie ma
obo wiąz ku skła da nia każ de go
za mó wie nia! Po mo gę z do sta -
wą!  W każ dym ka ta lo gu pro -
dukt dla kon sul tant ki za 1 zł!!
Je że li je steś za in te re so wa na/y
na pisz a udzie lę wszyst kich nie -
zbęd nych in for ma cji za pra szam
do współ pra cy E -MA IL: ma rze -
na.rog@pocz ta.pl lub dzwon
619592946.

PO MOC NIK LA KIER NI KA.
FIR MA A&S AU TO SCHA DE PO -
SZU KU JE PRA COW NI KOW Z WIE -
LO LET NIM DO SWIAT CZE NIEM NA
STA NO WI SKO PO MOC NI KA LA -
KIER NI KA SA MO CHO DO WE GO Z
UMIE JET NO SCIA ES TE TYCZ NE GO
PRZY GO TO WA NIA ELE MEN TOW
DO LA KIE RO WA NIA. PO SIA DA MY
ZA KWA TE RO WA NIE. OFE RU JE MY
PRA CE NA DLU GI OKRES CZA -
SU!!!! ZA KRES OBO WIAZ KOW:
szpa chlo wa nie ele men tów, ob -
kle ja nie ele men tów, do ra bia nie
ko lo rów/ko lo ry sty ka, la kie ro wa -
nie, pra ca w ze spo le. Po sia da my
za kwa te ro wa nie!! CV ZDO PI -
SKIEM LA KIER NIK SA MO CHO DO -
WY PRO SI MY WY SY LAC NA AD -
RES in fo@asau to scha de.nl. W
RA ZIE JA KICH KOL WIEK PY TAN
PRO SI MY O KON TAKT TE LE FO -
NICZ NY 0611517174, A&S AU -
TO SCHA DE, RUN MO LEN 9, KVK
51504308.

Spa wacz TIG – ru ry. Fir ma
Co ve bo Work Of fi ce po szu ku je
dla swo je go klien ta w Ho lan dii
spa wa czy TIG do spa wa nia rur ze
sta li nie rdzew nej prze zna czo nych
do prze my słu spo żyw cze go. Gru -
bość ma te ria łu 1.5mm -5mm.
Pra ca jest w miej sco wo ści Zut -
phen.Wy ma ga nia: ak tu al ny cer -
ty fi kat spa wal ni czy, cer ty fi kat
VCA (moż li wość wy ro bie nia po
roz po czę ciu pra cy), zna jo mość ry -

sun ku tech nicz ne go, mi le wi dzia -
na umie jęt ność spa wa nia me to -
dą MIG/MAG, zna jo mość ję zy ka
an giel skie go na po zio mie ko mu -
ni ka tyw nym, pra wo jaz dy oraz
wła sny sa mo chód bę dą do dat ko -
wym atu tem. Ofe ru je my: wy na -
gro dze nie 480 eu ro net to/40h,
za kwa te ro wa nie i ubez pie cze nie,
opie kę ko or dy na to ra, pra cę na
wa run kach ho len der skich. Szcze -
gó ło we CV oraz ska ny cer ty fi ka -
tów spa wal ni czych pro szę prze -
słać na ad res to ma szek@co ve -
bo.pl w ty tu le wpi su jąc: „Spa wacz
TIG – Zut phen”.

Zbiór pie cza rek w Ho lan dii.
Pra ca ca ło rocz na przy zbio rze i
ho dow li pie cza rek. Dla na sze go
klien ta w Wer n ho ut po szu ku je -
my osób z do świad cze niem przy
zbio rze i ho dow li pie cza rek - mi -
ni mum 3 mie sią ce do świad cze -
nia. Wy ma ga nia: Mi ni mal ne 3
mie sięcz ne do świad cze nie przy
zbio rze pie cza rek, Do stęp ność
na dłuż szy okres, Brak le ku wy -
so ko ści. Ofe ru je my: Wy na gro -
dze nie ty go dnio we, 8,87 eu ro na
go dzi nę brut to, Bez płat ny trans -
port do pra cy, Opie ka pol sko ję -
zycz ne go opie ku na. Oso by speł -
nia ją ce wy ma ga nia pro szo ne są
o kon takt: Tel.0031-10-243-
0898 lub prze sła nie CV pod ad -
res e -ma il: ma rek.sa la -
mon@ddd per so ne el.nl.

Reklama
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Dzień do bry,
Je stem w cią ży w 37 ty go dniu

i je stem na cho ro bo wym przez
UWV. By łam na kon tro li w UWV
i Pa ni po wie dzia ła, że bę dę po -
bie rać za si łek ma cie rzyń ski 6 ty -
go dni przed po ro dem i że wy ślą
mi de cy zję w tej spra wie. Zo sta ło
mi już 3 ty go dnie do po ro du i na -
dal nie do sta łam żad ne go
od nich pi sma, a za si łek cho ro -
bo wy mi na dal wy sy ła ją na kon to
i nie wiem o co w tym cho dzi???
Czy mam do nich dzwo nić???

Kie dy bę dę mia ła iść na ma cie -
rzyń ski??? Po po ro dzie??? Pro -
szę o pod po wiedź co mo gła bym
w ta kiej sy tu acji zro bić.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Na le ży za dzwo nić do UWV
i za py tać czy przy zna li za si łek
ma cie rzyń ski, bo nie wia do mo
czy nie trze ba osob no wnio sku
wy sy łać.

Wi tam,
Mam py ta nie i li czę na Pań -

stwa po moc. Otóż mia łem wy pa -
dek w pra cy 20 stycz nia te go ro -
ku. Do tej po ry po sia da łem za -
war tą umo wę o pra cę, ale nie -
ste ty kon trakt się skoń czył.
Po wy ga śnię ciu kon trak tu do sta -
ję za si łek cho ro bo wy. Od fir my
do sta łem po zwo le nie na wy jazd
do Pol ski na ope ra cję ko la -
na pod wa run kiem, że bę dę do -
sy łał do ku men ty zwią za ne z le -
cze niem. Mo je py ta nie brzmi: czy

przy le cze niu w Pol sce i opła ca -
niu w Pol sce ubez pie cze nia mu -
szę opła cać tu taj ubez pie cza -
nie? Do sta ję za si łek z Ho lan dii
i mu szę sta wiać się co 6 ty go dni
u le ka rza za kła do we go.

Z gó ry dzię ku ję za od po wiedź

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

Od po wiedź:

Tak, na cho ro bo wym z Ho lan -
dii jest obo wią zek ubez pie cze -
nia w Ho lan dii.

Wi tam,
Mam do Pań stwa py ta nie od -

no śnie za sił ku dla bez ro bot nych
dla Po la ka pra cu ją ce go w Ho lan -
dii. Mia no wi cie czy na le ży w cią -
gu 36 ty go dni mieć prze pra co -
wa ne 26 ty go dni? Czy te 26 ty go -
dni pra cy mu si być w jed nym cią -
gu? Czy moż na prze pra co wać
np. 20 ty go dni, po tem być 2 ty go -
dnie bez pra cy i po now nie pod -
jąć za trud nie nie na 6 ty go dni?
Wów czas wyj dzie prze pra co wa -
nych 26 ty go dni w cią gu 28 ty go -
dni, ale te 26 ty go dni pra cy nie
bę dzie w jed nym cią gu, tzn. bez

prze rwy. Czy w ta kim wy pad ku
rów nież na le ży się za si łek dla
bez ro bot nych? Czy też prze rwa
w za trud nie niu prze kre śla moż li -
wość otrzy ma nia za sił ku dla bez -
ro bot nych?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Tak, w ta kim wy pad ku rów -
nież na le ży się za si łek dla bez ro -
bot nych.

Wi tam,
Jak od zy skać pie nią dze po ży -

czo ne zna jo mej – ona na dal
miesz ka i pra cu je w Ho lan dii, ja
na to miast zje cha łam do Pol ski.
Od da łam spra wę do ad wo ka ta
w Pol sce, ale nic to nie po skut ko -
wa ło, po nie waż dłuż nik się nie
sta wił, a pie nią dze są mi po trzeb -
ne na le ka rzy i le ki. Czy jest ja kiś
spo sób? Mam pod pi sa ną umo -
wę po życz ki, da ne, itp., a ta Pa ni
na li sty nie re agu je. Z mo jej stro -
ny je stem bez sil na. Cze kam
na pod po wiedź.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Nie ste ty na sza re dak cja nie
jest w sta nie po móc w tej kwe -
stii. Je śli spra wa tra fi ła już do ad -
wo ka ta i jest on bez sil ny, to trud -
no nam co kol wiek po ra dzić.
Ewen tu al nie mo że sko rzy stać
Pa ni z usług in ne go ad wo ka ta.

Wi tam,
Otrzy mu ję za si łek dla bez ro -

bot nych w Ho lan dii od lip -
ca 2015 ro ku. Za si lek przy zna no
mi do czerw ca 2017 ro ku. Kie dy
wy pła cą mi wa ka cyj ne? Pro szę
o od po wiedź.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Wa ka cyj ne wy pła ca ją raz
w ro ku w ma ju.
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Pytania do eksperta – listy Czytelników

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

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

Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.

l  l  l
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Pod czas bu rzy śnież nej
w gó rach za gu bio ny tu ry sta
do strze ga ma ły drew nia ny
do mek. Pod cho dzi i pu ka
do drzwi.

– Jest tam kto?
– Tak – od po wia da ma łe

dziec ko.
– A czy jest twój ta tuś?
– Nie, wy szedł, za nim ja wsze -

dłem.
– A ma ma?
– Nie, wy szła, kie dy wszedł ta -

tuś.
– Dziw na z was ro dzi na! Ni gdy

nie je ste ście ra zem?
– Ow szem, ale nie tu taj, pro -

szę pa na. Tu jest ubi ka cja!

Do po ko ju wcho dzi strasz -
nie po bi ty hra bia.

– O ra ny, sir, co się pa nu sta -
ło? – py ta Jan. 

– Do sta łem w twarz od ba ro -
na Ste fa na.

– Od ba ro na Ste fa na? Prze -
cież to chu cher ko! Mu siał mieć
coś w rę ku!

– Miał. Ło pa tę.
– A pan, pa nie hra bio? Nie

miał pan nic w rę ku? 
– Mia łem. Le wą pierś żo ny ba -

ro na. Pięk na rzecz, nie prze czę,
ale do wal ki zu peł nie się nie na -
da je.

– Po ile ro sół?
– Wo ło wy 5, dro bio wy 25 zł.
– Dla cze go tak dro go?
– Ta nio z ku ry nie sprze dam.

Roz mo wa w spra wie pra cy:
– A jak wy glą da u pa na spra -

wa ję zy ków ob cych?
– Zna ko mi cie! Po za pol skim

wszyst kie ję zy ki są mi ob ce!

Le karz roz ma wia z pa cjen tem
– na ło go wym pa la czem.

– Czy nie mo że pan obejść się
bez pa pie ro sów? Czy spra wia ją
pa nu aż ta ką przy jem ność?

– Oczy wi ście. Ile kroć za pa lę,
te ścio wa wy cho dzi z po ko ju.

Ko mi sa riat po li cji. Dy żur ka.
Dzwo ni te le fon. Dy żur ny od bie ra:

– Ko mi sa riat Po li cji, słu -
cham?

– Dzień do bry. Czy to wasz ko -
mi sa riat wy sy łał wczo raj wie czo -
rem pa trol na Li po wą 74 miesz -
ka nia 3?

– Chwi lecz kę, już spraw dzam.
Tak. Mie li śmy zgło sze nie na ru -
sze nia ci szy noc nej – gło śna mu -
zy ka, krzy ki...

– Mam proś bę. Czy mo że cie
ich przy słać jesz cze raz? Za po -
mnie li za brać czap kę i pi sto let.
No i zdję cia obej rzą, faj ne wy -
szły!

Ja kie kro ki na le ży pod jąć
gdy spo tka się wście kłe go psa?

Jak naj dłuż sze.

Przy cho dzi fa cet do skle pu
mo no po lo we go:

– Dzień do bry, na zy wam się
Jan Ko wal ski i chciał bym ku pić
pół li tra wód ki czy stej.

– Pro szę bar dzo – mó wi
sprze daw czy ni. I wca le nie mu si
mi się Pan przed sta wiać!

– Ależ dro ga pa ni, ja nie je -
stem ano ni mo wym al ko ho li -
kiem!

Na eg za mi nie koń co wym
z ana to mii w aka de mii me dycz -
nej pro fe sor za da je stu dent ce
wy dzia łu le kar skie go py ta nie:

– Ja ki na rząd, pro szę pa ni,
jest u czło wie ka sym bo lem mi ło -
ści?

– U męż czy zny czy u ko bie ty?
– usi łu je zy skać na cza sie stu -
dent ka.

– Mój Bo że! – wzdy cha pro fe -
sor i w za du mie ki wa sę dzi wie
gło wa. – Za mo ich cza sów by ło
to po pro stu ser ce.

Ko le ga roz ma wia z ko le gą
przez te le fon. 

– Hej, po dob no u was tem pe -
ra tu ra -45 stop ni!

– No co ty, -15.
– A coś w te le wi zji mó wi li, że

u was te raz -45.
– Aaaa, to chy ba że na dwo -

rze!

Po łoż na wy cho dzi do ocze -
ku ją ce go oj ca z trój ką no wo -
rod ków na rę kach:

– Nie prze ra ził się pan, że ty le
ich?

– Nie.
– No to niech pan te trzy ma,

ja le cę po resz tę.

Spo ty ka ją się dwaj ko le dzy:
– Cześć sta ry. Co sły chać?
– A, w so bo tę na ślu bie by -

łem.
– I jak by ło?
– No faj nie. O ta ką ob rącz kę

mi da li.

Pa ni hra bi na by ła nie za -
do wo lo na z te go, jak jej po -
ko jów ka, Ele na, sprzą ta.
Zna la zł szy war stwę ku rzu
na sto le w po ko ju ja dal nym,
za czy na jej zło rze czyć. Ele -
na na to:

– Je stem lep szą ku char ką, niż
pa ni. Sprzą tam dom le piej, niż
pa ni. 

– Kto tak po wie dział?
– Pan hra bia. I je stem lep sza

w łóż ku, niż pa ni.
Hra bi na uśmiech nę ła się szy -

der czo i po wie dzia ła:
– Co, i mój mąż ci tak po wie -

dział?
– Nie, ogrod nik!

Te ścio wa do zię cia:
– Dziś w ra diu pu ści li prze bój

mo jej mło do ści!
– „Bo gu ro dzi cę”?!

Spo ty ka ją się dwaj wła ści -
cie le firm:

– Słu chaj, ty swo im pra cow ni -
kom pła cisz jesz cze pen sję?

– Nie.
– Ja też nie. A oni i tak przy -

cho dzą do pra cy?
– No przy cho dzą.
– U mnie też. Słu chaj, a mo że

by tak po bie rać opła ty za wej -
ście?

Na lek cji.
– Po wiedz, Ja siu, z cze go zro -

bio na jest two ja kurt ka?
– Z weł ny.
– Zna ko mi cie. Po wiedz więc

te raz, ja kie mu zwie rzę ciu za -
wdzię czasz swo ją kurt kę?

– Ta cie.

Eg za min na pra wo jaz dy.
– Niech pan so bie wy obra zi,

że je dzie pan dwu oso bo wym sa -
mo cho dem. Wi dzi pan przy szo -
sie trzy oso by ma cha ją ce rę ka -
mi.

Ko go pan pod wie zie: pań skie -
go dy rek to ra, sta rusz kę, czy
pięk ną dziew czy nę?

– Ni ko go. Od dam klu czy ki dy -
rek to ro wi, że by pod wiózł sta -
rusz kę, a sam zo sta nę z dziew -
czy ną!

Ame ry kań scy tu ry ści wy -
bra li się na spa cer do ro syj -
skie go la su. Pech chciał, że
spo tka li niedź wie dzia.
Wrzask, pa ni ka, rzu ca ją się
do uciecz ki. Niedź wiedź za ni -
mi.

Nie opo dal, na po lan ce bie sia -
du je gru pa Ro sjan. Ko cyk, wó -
decz ka, za ką ska, fla szecz ki
chło dzą się w stru my ku. Peł -
na kul tu ra, nie wa dzą ni ko mu.

Na gle na po la nę wpa da
wrzesz czą ca zgra ja i prze bie ga
przez śro dek pik ni ku. Ko cyk
zdep ta ny, wód ka roz la na – gran -
da! Ro sja nie go nią więc in tru -
zów i spusz cza ją wszyst kim la -
nie.

Już tro chę uspo ko je ni wra ca ją
na miej sce im pre zy. Je den za -
uwa ża mi mo cho dem:

– Ten w fu trze to na wet nie źle
się na pa rzał...

– A ju tro... – mó wi psy cho -
log z Po rad ni Mał żeń skiej –...
pro szę przy pro wa dzić ze so -
bą żo nę i wte dy prze dys ku tu -
je my spo koj nie wasz pro -
blem.

– To mu si się Pan zde cy do -
wać... – po wie dział mąż –... al bo
mam przy pro wa dzić żo nę al bo
ma my spo koj nie coś prze dys ku -
to wać...
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

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

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

Okru chy wi gi lij ne
Gwiaz dy w mro ku
na ni za ne ci szą
wi gi lij nej życz li wo ści
przy cho dzą do nas w bie li opłat ka
dla Do bra w ra do snym na stro ju

Na sze ser ca sko ła ta ne
uciąż li wą po wsze dnio ścią
wra ca ją pod pol ską strze chę
za aniel ską pie śnią po ko ju

Na na szym wi gi lij nym sto le
jest wszel kie do bro
Mo ja Mi ła
któ re go pro mien ny ob łok
Mi łość przez Wia rę w nas roz pa li ła

Gwiaz da wi gi lij na nad Be tle jem
nad na mi – nad świa tem
pro wa dzi świat w treść po ko ju zwa śnio ne
na ro dy zbra ta

Usiądź my wszy scy pod strze chą
w gwiezd nym na stro ju cho in ki
mat ka da je nam bia ły opła tek
oj ciec zdej mie nam
gwiazd kę z nie ba –
bę dzie wi gi lij na ra dość
i szczę ście
w ca łej Ro dzi nie Ludz ko ści
Mi łość z wy so ko ści
gość na ni sko ści

W ra do snej ci szy wi gi lii
w re al nej praw dzie przy szło ści
ży czy my Ła ski Bo żej
zdro wia – do bra
wszel kiej po myśl no ści
Ludz ki ka mu flaż
nie prze jed na nej py chy
pa no szy się w każ dej rze czy wi sto ści
służ my nie odmien nie po ko rze
po ko lę dzie wza jem nej wier no ści
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n Am ba sa da RP w Ha dze

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

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

n Wy dział Kon su lar ny 

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

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

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

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

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

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

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

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

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

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

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

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

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

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

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

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

n ABU

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

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

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

n NBBU

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

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

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

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

n Holenderska Izba Handlowa

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

n Ho len der ska Po li cja

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

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

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

n Kon su lat

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

n In for ma cja te le fo nicz na 

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

n Urząd gmi ny

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

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

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

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

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

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

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

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

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

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

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

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

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

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