
Za pew ne więk szość osób
pra cu ją cych w Ho lan dii nie -
raz za da wa ła so bie ty tu ło we
py ta nie po otrzy ma niu cze ku
z ho len der skie go urzę du
skar bo we go. Cze ki te naj czę -
ściej do ty czą za dłu że nia z ty -
tu łu nad pła co nych do dat ków
(to esla gen). W tym ar ty ku le
wy ja śni my Pań stwu, w ja ki
spo sób ob li cza ne są przy słu -
gu ją ce kwo ty do dat ków oraz
dla cze go urząd tak czę sto do -
ma ga się zwro tu wy pła co -
nych wcze śniej pie nię dzy.

Co o do dat kach 
każ dy wie dzieć po wi nien

Sku pi my się na dwóch naj po -
pu lar niej szych wśród na szych ro -
da ków do dat kach, czy li do dat ku
do ubez pie cze nia (Zorg to eslag) i

do dat ku do za sił ku ro dzin ne go
(Kind ge bon den Bud get), jed nak
ogól ne za sa dy ich przy zna wa nia
i wy pła ca nia do ty czą wszyst kich
te go ro dza ju świad czeń.

Mi mo, że na otrzy my wa nych
przez nas de cy zjach do ty czą cych
do dat ków wid nie ją kwo ty, któ re
przy słu gu ją nam za da ny rok, to
na le ży pa mię tać, że pra wo do
świad cze nia usta la ne jest za każ -
dy mie siąc z osob na. Co waż niej -
sze, klu czo we zna cze nie przy
usta la niu pra wa do do dat ku ma
pierw szy dzień mie sią ca. W prak -
ty ce ozna cza to, że je że li nie po -
sia da li śmy ho len der skie go ubez -
pie cze nia zdro wot ne go pierw sze -
go dnia da ne go mie sią ca, to do -
da tek do ubez pie cze nia za ten
mie siąc nie bę dzie przy słu gi wał,
a je że li pierw sze go dnia mie sią ca
prze by wa li śmy na bez płat nym
urlo pie, to nie otrzy ma my do dat -
ku do za sił ku ro dzin ne go.

STRONY 10-12

Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych
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Pytania do eksperta 
– listy Czytelników

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

„Dla cze go zno wu mu szę od da wać pie nią dze 
do ho len der skie go Be la sting dienst?”
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Ko lej ną istot ną kwe stią jest
to, że wszyst kie do dat ki wy pła -
ca ne są za licz ko wo za mie siąc
„do przo du”. Otrzy mu jąc z urzę -
du prze lew, np. w stycz niu, mu -
si my być świa do mi, że w rze czy -
wi sto ści zo sta ły nam wy pła co ne
pie nią dze za lu ty. Wy pła ca nie
przez urząd do dat ków „z gó ry”
oraz fakt, że in for ma cje do ty -
czą ce na sze go za trud nie nia i
ubez pie cze nia spły wa ją do urzę -
du z opóź nie niem, są jed ny mi z
głów nych przy czyn do ma ga nia
się przez urząd zwro tu pie nię dzy
- środ ki zo sta ją wy pła ca ne, za -
nim urząd ma moż li wość zo rien -
to wa nia się, że do da tek za da ny
mie siąc nam nie przy słu gu je.

Na li cza nie na leż nej 
mie sięcz nej kwo ty

Wie my już, w ja ki spo sób
usta la ne jest to czy na le ży nam
się do da tek za da ny mie siąc i
dla cze go tak czę sto urząd wy pła -
ca nam pie nią dze za mie sią ce,
za któ re wy pła cić nie po wi nien.
Prze ana li zuj my te raz w ja ki spo -
sób ob li cza na jest wy so kość
przy słu gu ją cych nam kwot.

W pierw szej ko lej no ści wy so -
kość każ de go do dat ku za le ży od
uzy ska ne go przez nas do cho du.
Im wyż szy do chód w da nym ro -
ku osią gnie my, tym niż sza bę -
dzie na leż na kwo ta (aż do pu ła -
pu przy któ rym nie bę dzie my
mie li pra wa do do dat ku). Zgła -
sza nie urzę do wi za ni żo ne go do -
cho du pod czas wnio sko wa nia o
do dat ki jest ko lej ną z naj częst -
szych przy czyn wy sta wia nia
przez urząd cze ków.

Ko lej nym czyn ni kiem wpły -
wa ją cym na wy so kość przy zna -
nej mie sięcz nej kwo ty do dat -
ków jest po sia da nie part ne ra
do do dat ków (to eslag part ner).
Part ne rem do do dat ków bez -
względ nie jest po sia da ją cy nu -
mer BSN współ mał żo nek lub
oso ba z któ rą po sia da my dziec -
ko i wspól ny ad res za mel do wa -
nia. Ko niecz nie mu si my za dbać
o to, że by wy da na dla nas de cy -
zja o przy zna niu któ re go kol -
wiek do dat ku uwzględ nia ła na -
sze go part ne ra!!! Dla cze go? Dla
przy kła du: mak sy mal na kwo ta
do dat ku do za sił ku ro dzin ne go
na rok 2017 dla mał żeń stwa,
któ re osią gnę ło łącz ny do chód
w wy so ko ści 20000 eu ro i po -
sia da jed no dziec ko w wie ku

pię ciu lat to 95 eu ro (1140 eu -
ro za ca ły rok). Z ko lei gdy by
urząd wy dał w opi sa nej sy tu acji
de cy zję bez uwzględ nie nia mał -
żon ka przy zna na zo sta ła by
kwo ta w wy so ko ści 351 eu ro
mie sięcz nie (4212 eu ro za ca ły
rok). Bar dzo ła two mo że my po -
li czyć, że w nie da le kiej przy szło -
ści urząd za żą da zwro tu aż
3072 eu ro (!!!) cze go moż na by -
ło by unik nąć, gdy by fakt po sia -
da nia part ne ra zo stał nie -
zwłocz nie zgło szo ny urzę do wi.

W przy pad ku do dat ku do
ubez pie cze nia kwe stia uwzględ -
nie nia part ne ra pod czas wy da -
wa nia przez urząd de cy zji jest
rów nie waż na. Mu si my pa mię -
tać, że je że li po sia da my part ne -
ra / współ mał żon ka, to od je go
do cho dów rów nież za le ży to, ile
na le ży nam się do dat ku. W
prak ty ce nie rzad ko do cho dzi do
sy tu acji, w któ rej urząd wy pła ca
nam w ska li ro ku oko ło 1000
eu ro z ty tu łu do dat ku do ubez -
pie cze nia, a na stęp nie urzęd ni -
cy do wia du ją się, że po sia da my
mał żon ka. Chcąc sko ry go wać
wy da ną wcze śniej de cy zję urząd
wy sy ła do nas za py ta nie do ty -
czą ce wy so ko ści uzy ska ne go
przez na sze go part ne ra do cho -

du. Na gle mo że oka zać się, że
po do ko na niu wy li czeń na pod -
sta wie do cho du uzy ska ne go
przez obo je mał żon ków do da -
tek w ogó le nie bę dzie nam się
na le żał i ca łą kwo tę bę dzie na le -
ża ło od dać!!! Ogrom nym, ale
czę sto po wta rza nym w tej sy tu -
acji błę dem jest igno ro wa nie
ko re spon den cji z urzę du. Je że li
nie od po wie my na za py ta nie
urzę du, to nie spo wo du je to, że
urzęd ni cy o nas za po mną. Nie -
ode sła nie od po wie dzi we wska -
za nym w pi śmie ter mi nie skut -
ku je cał ko wi tym anu lo wa niem
pra wa do do dat ku w da nym ro -
ku, a co za tym idzie rów nież ko -
niecz no ścią zwro tu wszyst kie -
go, co zo sta ło nam wy pła co ne.

De cy zje au to ma tycz ne

Do wie dzie li śmy się już, że Be -
la sting dienst mo że przy znać
nam do da tek za mie siąc, za któ -
ry świad cze nie nam się nie na le -
ży. Wie my też, że otrzy my wa na
przez nas mie sięcz na kwo ta mo -
że być za wy so ka, ale skąd tak
na praw dę bie rze się ty le błęd -
nych de cy zji i ty le cze ków?
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„Dla cze go zno wu mu szę od da wać pie nią dze 
do ho len der skie go Be la sting dienst?”
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3Praca i życie w Holandii i Belgii

W więk szo ści przy pad ków źró -
dłem pro ble mu jest wy da wa nie
przez urząd de cy zji au to ma tycz -
nych. Są to de cy zje wy da wa ne z
ini cja ty wy urzę du dla po dat ni -
ków po bie ra ją cych do da tek do
koń ca mi ja ją ce go ro ku i po ja -
wia ją się jesz cze przed roz po czę -
ciem ko lej ne go ro ku w ce lu za -
cho wa nia cią gło ści wy pła ca nia
świad cze nia.

Dla cze go de cy zje au to ma tycz -
ne w więk szo ści koń czą się ko -
niecz no ścią zwra ca nia pie nię dzy
urzę do wi? Po nie waż pod czas ich
wy da wa nia urząd z gó ry za kła da,
że po dat nik bę dzie prze by wał na
te re nie Ho lan dii przez ca ły rok i
ba zu ją (za zwy czaj) na moc no za -
ni żo nym do cho dzie, któ re go
urząd nie we ry fi ku je do mo men -
tu zło że nia roz li cze nia po dat ko -
we go. Nie jest rów nież spraw dza -
ny przez urząd sta tus po ten cjal -
ne go part ner stwa. Otrzy ma nie
de cy zji au to ma tycz nej skut ku je
tym, że z wi ny urzę du do sta je my
pie nią dze za zbyt du żą licz bę
mie się cy i w za wy żo nych kwo -
tach. Co gor sza urząd stoi na sta -
no wi sku, że to obo wiąz kiem po -
dat ni ka jest kon tro lo wa nie otrzy -
my wa nych de cy zji i do star cza nie
urzę do wi ak tu al nych in for ma cji,
więc nie skut ku ją tu taj żad ne wy -
ja śnie nia, a nad pła co ne pie nią -
dze na le ży bez względ nie zwró cić.

Czy w ta kim gąsz czu 
pu ła pek moż na unik nąć 
zwra ca nia pie nię dzy?

Oczy wi ście, że tak! Po pierw -
sze kon tro luj my wpły wy na na -
sze kon to. Wcze śniej pi sa li śmy,
że do dat ki wy pła ca ne są o je -

den mie siąc „do przo du”. Mi mo,
że za zwy czaj jest to źró dłem na -
szych pro ble mów, to mo że my
rów nież wy ko rzy stać to na na -
szą ko rzyść. Pa mię taj my, że je -
że li w dru giej po ło wie grud nia
od no tu je my na na szym kon cie
prze lew, któ re go nadaw cą jest
Be la sting dienst, to na 99 pro -
cent ozna cza to, że zo sta ła dla
nas wy da na de cy zja au to ma -
tycz na na ko lej ny rok. Naj lep -
szym wyj ściem w ta kiej sy tu acji
jest zle ce nie za ufa nej fir mie we -
ry fi ka cji po praw no ści de cy zji i
ak tu ali za cji po sia da nych przez
urząd da nych. Moż li we jest rów -
nież wstrzy ma nie wy pła ca nia
przez urząd do dat ku i po now ne
za wnio sko wa nie o nie go na ko -
niec ro ku. Z ko lei je że li zle ca my
ko muś za wnio sko wa nie w na -
szym imie niu o któ ryś z do dat -
ków, to po sta raj my się do kład -
nie osza co wać, ja ki w da nym ro -
ku mo że my uzy skać do chód (je -
że li nie je ste śmy pew ni, to po
pro stu po daj my wyż szy do chód,
a na ko niec ro ku to urząd nam
do pła ci, za miast my urzę do wi) i
sprawdź my, kie dy by li śmy na
bez płat nych urlo pach.

„A mo że nie war to 
ich po bie rać?”

Zde cy do wa nie war to!!! Każ de -
go ty go dnia na si pra co daw cy po -
trą ca ją nam z wy na gro dze nia
skład kę na ubez pie cze nie zdro -
wot ne, a więk szość z nas ni gdy na -
wet nie sko rzy sta ła z usług ho len -
der skiej służ by zdro wia. Dla cze go
w ta kim ra zie mie li by śmy zre zy -
gno wać z ich zwro tu, sko ro od zy -
skać mo że my na wet 1000 eu ro,
któ re wcze śniej tra fi ło z na szej kie -
sze ni na kon to ubez pie czal ni?

Ro dzi ce do sko na le wie dzą, że
utrzy ma nie dzie ci kosz tu je nie -
ma ło, a do dat ki na le żą nam się
tak sa mo, jak każ dej in nej oso -
bie pra cu ją cej w Ho lan dii, więc
cze mu re zy gno wać z na wet
4000 eu ro, któ re mo że my za in -
we sto wać w na sze po cie chy?
Aby unik nąć pro ble mów zwią za -
nych z na li cza niem błęd nych
kwot, zleć my tę spra wę do -
świad czo nej fir mie.

„Dla cze go zno wu mu szę od da wać pie nią dze 
do ho len der skie go Be la sting dienst?”

FOT. FRE EIMA GES.COM / STAR LI GHT
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„Wszy scy tak dro go 
so bie li czą.”

Czę sto spo ty ka my się z opi -
nia mi, że fir my żą da ją zbyt wy so -
kich opłat za zaj mo wa nie się na -
szy mi do dat ka mi i nie war to zle -
cać im ich pro wa dze nia. Nic bar -
dziej myl ne go. Je że li za sta no wi -
my się nad za gro że nia mi wy ni -
ka ją cy mi ze zda nia się na sa mo -
wo lę urzę du, to bar dzo ła two wy -
li czy my, że jed nak opła ca się za -
pła cić ko muś za kom plek so we
za ję cie się na szy mi spra wa mi.

Ile mo że my stra cić, je że li nie
po wie rzy my ni ko mu na szych
świad czeń? W naj gor szym ra zie
gro zi nam to, że urząd w wy ni ku
błę du cał ko wi cie od mó wi nam
pra wa do do dat ku i za żą da zwro -
tu wszyst kie go, co otrzy ma li śmy,
czy li na leż ne nam pie nią dze
prze pad ną.

Je że li nie po sia da my ho len der -
skie go kon ta i chcie li by śmy opła -
cić wid nie ją ce w urzę dzie za dłu że -
nie, to pro wi zja za zre ali zo wa nie
prze le wu wa ha się w gra ni cach
od 50 do 200 zł. Oprócz sa mej

pro wi zji ban ko wej mu si my wziąć
pod uwa gę na li cza ne przez urząd
od set ki i kosz ty upo mnie nia w wy -
so ko ści 7 eu ro, je że li ko re spon -
den cja nie doj dzie do nas na czas
(co w przy pad ku pocz ty ho len der -
skiej jest czę stym zja wi skiem).
Mo że zda rzyć się tak, że li sty z
urzę du w ogó le do nas nie do trą,
a w związ ku z bra kiem spła ty
urząd wy śle nam tak zwa ne „we -
zwa nie od kró la” (dwang be vel),
któ re kosz to wać nas bę dzie do -
dat ko wo 50-100 eu ro w za leż no -
ści od wy so ko ści za dłu że nia. Dal -
sze nie ure gu lo wa nie za dłu że nia
spo wo du je prze ka za nie dłu gu do
fir my win dy ka cyj nej i za ję cie na -
sze go wy na gro dze nia. Pod li cza jąc
po ten cjal ne kosz ty wy ni ka ją ce z
za nie dby wa nia swo ich do dat ków
wi dzi my, że mo gą być one kil ku -
krot nie wyż sze, niż koszt zle ce nia
pro wa dze nia ich oso bom, któ re
się na tym zna ją. Po nad to ma jąc
świa do mość, że nad na szy mi
spra wa mi czu wa ją kom pe tent ne
oso by, zy sku je my spo kój, któ re go
nie da się wy ce nić.

„Dla cze go zno wu mu szę od da wać pie nią dze 
do ho len der skie go Be la sting dienst?”
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Pod su mo wu jąc: nie re zy -
gnuj cie z na leż nych Wam pie -
nię dzy tyl ko dla te go, że pro ce -
du ry ho len der skie go urzę du są
nie do pra co wa ne, a urzęd ni cy
po peł nia ją licz ne błę dy. Do -
kład nie prze ana li zuj cie swo ją
sy tu ację, aby zgła sza ne do
urzę du da ne by ły jak naj do -
kład niej sze. Po nad to po wierz -
cie zaj mo wa nie się Wa szy mi
spra wa mi do świad czo nym spe -
cja li stom, któ rzy zło żą pra wi -
dło wy wnio sek, skon tro lu ją po -
sia da ne przez urząd da ne i w
ra zie ko niecz no ści od wo ła ją
się w wa szym imie niu od nie -
pra wi dło wych de cy zji wy da wa -
nych przez Be la sting dienst.
Wte dy na pew no do sta nie cie
wszyst kie pie nią dze, na któ re
za słu gu je cie i w więk szo ści
przy pad ków unik nie cie nie -
chcia nych li stów z urzę du. 

(RED.)

AR TY KUŁ PO WSTAŁ PRZY 

WSPÓŁ PRA CY Z KAN CE LA RIĄ 

PO DAT KO WĄ AN NA KŁO SOW SKA

WWW.ROZ LICZ SIE.PL

Je śli masz ja kieś py ta nia lub po trze bu jesz 
po mo cy w tym za kre sie za pra sza my 

do wy sy ła nia e -ma ili na ad res 
re dak cja@go niec pol ski.nl 

Od po wie dzi udzie li my na ła mach ga ze ty.

„Dla cze go zno wu mu szę 
od da wać pie nią dze 

do ho len der skie go Be la sting dienst?”

FOT. FRE EIMA GES.COM / HE LE HE LE
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PRACA

Gla zur nik. Ho lan dia 420-520
EUR/40h net to + dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, pod sta wo we na rzę dzia oraz
ubra nie ro bo cze, ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka ob ce go,
au to (1 na gru pę), mi le wi dzia ne
VCA/SCC oraz So Fi. Ofe ru je my:
ho len der ska umo wa o pra cę, co -
ty go dnio we wy na gro dze nie
(420-520 EUR/40h net to), moż -
li wość nad go dzin, dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Mu ra rzy. Za trud ni my eki pę
mu ra rzy do pra cy. Pra ca na te -
re nie Bel gi. Wy ma ga nia: Wła -
sna dzia łal ność go spo dar cza;
Do świad cze nie w pra cach przy
osie dlach miesz ka nio wych;
Pra wo jaz dy oraz wła sny trans -
port sa mo cho do wy; zna jo mość
ję zy ka an giel skie go lub ni der -
landz kie go. Za pew nia my współ -
pra cę dłu go fa lo wa a tak że po -
moc w za ło że niu fir my a tak że
za kwa te ro wa nia. In for ma cje
pod nu me rem te le fo nu: +48
729475717.

Ma larz de ko ra cyj ny. Za trud ni -
my pra cow ni ka do prac ma lar -
skich w miej sco wo ści Me er ho ut

ok. 54 km na Wschód od An -
twer pi, któ ry mu siał by się znać
na: Ce men to wa niu, na far bach
mi ne ral nych, na nor mal nych
far bach, (ewen tu al - zna jo mo ści
j. ni der landz kie go lub j. an giel -
skie go ko mu ni ka tyw nie, do -
świad cze niu w ma lo wa niu
wnętrz, pra wo jaz dy oraz wła sny
trans port. Pra ca na sta łe te re -
nie Bel gi. Na rzę dzia pra cy po
stro nie in we sto ra. Po ma ga my
zna leźć za kwa te ro wa nie. Pła ca
do uzgod nie nia. Umo wa o pra -
cę. Wa ru nek: pra cow nik mu si
mieć fir mę jed no oso bo wą. Wię -
cej in for ma cji na stro nie in ter -
ne to wej: http://youtu.be/A8A -
t7RJcJ -U, a szcze gó ły pod nu -
me rem te le fo nu: +48 729 475
717.

Pra cow nik pro duk cji. Pra ca
na sta no wi sku ja ko pra cow nik li -
nii pro duk cyj nej przy pa ko wa niu
pro duk tów spo żyw czych. Licz ba
miej sce pra cy: 2 sta no wisk pra -
cy. Miej sce pra cy: Hol ten, staw -
ka wy na gro dze nia x eu ro brut to.
Licz ba go dzin: 38 ty go dnio wo.
Moż li wość nad go dzin: Nie, sta le
go dzi ny pra cy. Pra ca na zmia ny:
Tak. Do da tek zmia no wy: Tak, w
przy pad ku pra cy na zmia ny. Pra -
ca na dłu gi okres cza su, min 1
rok. Zna jo mość ję zy ka An giel -
skie go: Tak, min. B2 lub ni der -

landz ki. Za kwa te ro wa nie: wła -
sne / AB oost***. Trans port:
wla sne*. Ubez pie cze nie: Hol -
land Zorg**. Po czą tek Pra cy: do
uzgod nie nia. Wy ma ga nia: chęć
do pra cy na sta le i dłu gi okres
cza su, do świad cze nie ja ko pra -
cow nik pro duk cji,  do kład ność i
su mien ność w pra cy, ofer ta dla
pra cow ni ków z UE. Za pew nia -
my: wy na gro dze nie zgod ne z
pra wem pra cy, do dat ki do wy na -
gro dze nia (urlo po we i wa ka cyj -
ne), do da tek do wy na gro dze nia
ET, po moc w spra wach ad mi ni -
stra cyj nych w Ho lan dii, po moc w
uzy ska niu do fi nan so wa nia do
ubez pie cze nia, co -ty go dnio we
wy na gro dze nie, pol ski ko or dy -
na tor. Je steś za in te re so wa ny/a?
Pro szę o prze sla nie CV w ję zy ku
an giel skim lub ni der landz kim
na ad res work.pl@abo ost.nl,
*do da tek do do jaz dów, **ubez -
pie cze nie w Hol land Zorg kosz tu -
je 22.40 eu ro ty go dnio wo, ***
za kwa te ro wa nie kosz tu je łącz -
nie 84.90 eu ro brut to ty go dnio -
wo.

Za trud ni my tyn ka rzy ma szy -
no wych. Po szu ku je my eki pę 4
os. tyn ka rzy ma szy no wych do
prac na we wnątrz bu dyn ków
miesz kal nych. Pra ca na te re nie
Bel gi.Wy ma ga my: pro wa dze nia
dzia łal no ści go spo dar czej,  do -

świad cze nia w pro wa dze niu ww
prac,  zna jo mo ści j. An giel skie -
go bądż ni der landz kie go ko mu -
ni ka tyw nie,  Pra wo jaz dy kat.B,
wła sny sa mo chód. Za pew nia -
my: po moc w za ła twie niu za -
kwa te ro wa nia, sta ła pła cę (do
uzgod nie nia), Na rze dzia pra cy.
Współ pra ca dłu go fa lo wa. Zgło -
sze nia pod nr tel: +48 729
475 717.

Wspar cie klien ta biz ne so we -
go z j. ni der landz kim. JOB WITH
DUTCH LAN GU AGE IN WAR -
SAW. Our client is a com pa ny
that is the pro du cer of cash di -
spen sers and other pay ment
sys tems in Eu ro pe and all aro -
und the world. We are lo oking
for a per son who will be wor king
as a Cu sto mer Se rvi ce Re pre -
sen ta ti ve with dutch lan gu age
for bu si ness and non -bu si ness
cu sto mer(on ly in co ming calls).
If you: are a te am play er, want
to work with pe ople from all aro -
und the world, put your lan gu -
age skills in to use... this is per -
fect job for you. Your job will be
to: pro vi de high qu ali ty se rvi ce
for clients, try to so lve pro blems
re por ted to you, ke ep track of
sta tus of the re por ted pro blem.
Re qu ire ments: ad van ced dutch
lan gu age, go od know led ge od
en glish lan gu age, gre at com -

mu ni ca tion skills, no expe rien -
ce ne eded. Our client of fers:tra -
ining at the be gin ning of your
work (ful ly pa id), pri va te he alth
ca re, mul ti sport card, com pa ny
can grant your stu dies and pay
for lan gu age co ur se, em ploy -
ement con tract(umo wa o pra -
cę) star ting from tha first day of
work, two pa ths of de ve lop ment
wi thin com pa ny (IT – II sup port
li ne and ano ther: co aching for
pe ople who ha ve just jo ined te -
am), sa la ry: 7500 zł (gross)
brut to/month (this is for the be -
gin ning, it will grow in ti me). Ap -
ply on: aodrzy wo lek@de vi re.pl I
will call you to gi ve mo re de ta ils.

Za trud ni my elek try ków. Po -
szu ku je my do pra cy elek try ków
do mon ta żu we wnętrz nych i ze -
wnętrz nych in sta la cji elek trycz -
nych. In sta la cja lamp oświe tle -
nio wych na osie dlu miesz ka nio -
wym. Pra ca w Bel gii. Wy ma ga -
na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go. Zna jo mo ści czy ta nia do -
ku men ta cji tech nicz nej w pod -
sta wo wym za kre sie. Wy ma ga -
na wła sna dzia łal ność oraz pra -
wo jaz dy (wła sny trans port) plus
kat. C + E ! Zna jo mość ję zy ka
an giel skie go mi le wi dzia na.
Wię cej in for ma cji pod nu me -
rem te le fo nu: +48 729
475 717.

Ope ra tor pro duk cji. Po szu ku -
je my ope ra to ra ma szyn przy
pro duk cji pa let drew niach. Pra -
ca po le ga na nad zo ro wa niu
dzia ła nia ma szyn mon tu ją cych
eu ro pa le ty. Pra ca jest dla osób,
któ re po tra fią ob ser wo wać oto -
cze nie, zna ją się pro duk cji, ma -
ja wie dze w za kre sie drob nych
na pra wa ma szyn. Pra cow nik
bę dzie mu siał ko mu ni ko wać się
w ję zy ku an giel skim z po zo sta -
ły mi ko le ga mi z pra cy, pil nie ob -
ser wo wać ca ły pro ces pro duk cji
i w ra zie po trze by pil nie prze pro -
wa dzić na pra wę lub po now nie
uru cho mić pro duk cje. Ofer ta
pra cy jest tyl ko dla oso by, któ ra
szu ka pra cy na sta ły i dłu gi
okres. Licz ba miej sce pra cy: 1
sta no wisk pra cy. Miej sce pra cy:
Has selt. Licz ba go dzin: 40 ty go -
dnio wo. Moż li wość nad go dzin:
Tak. Do da tek zmia no wy: Tak.
Pra ca na dłu gi okres cza su. Pra -
ca na zmia ny: Tak. Zna jo mość
ję zy ka An giel skie go: Tak, mi ni -
mum B2. Za kwa te ro wa nie: wła -
sne. Trans port: wła sne. Po czą -
tek Pra cy: 2017. Wy ma ga nia:
chęć do pra cy na sta le, si ła fi -
zycz na, ofer ta dla pra cow ni ków
z UE. Za pew nia my: wy na gro dze -
nie zgod ne z pra wem pra cy, do -
dat ki do wy na gro dze nia (urlo po -
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we i wa ka cyj ne), do da tek do wy -
na gro dze nia ET, trans port do
pra cy bez płat ny, po moc w spra -
wach ad mi ni stra cyj nych w Ho -
lan dii, po moc w uzy ska niu do fi -
nan so wa nia do ubez pie cze nia,
co -ty go dnio we wy na gro dze nie,
pol ski ko or dy na tor. Je steś za in -
te re so wa ny/a? Pro szę o prze -
sla nie CV na ad res
work.pl@abo ost.nl.

Cie śla da cho wy/de karz Ho -
lan dia. 440-460 EUR/40h net to
+ dar mo we za kwa te ro wa nie. Ho -
len der ska fir ma po szu ku je do -
świad czo nych de ka rzy do po kry -
cia da chów spa dzi stych lub pła -
skich (pa pa, pcv, strze cha, da -
chów ka). Wy ma ga nia: do świad -
cze nie na w/w sta no wi sku (min.
4 la ta), ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka ob ce go,  au to (1 na
gru pę),  mi le wi dzia ne VCA/SCC
oraz So Fi, Ofe ru je my: ho len der -
ska umo wa o pra cę, co ty go dnio -
we wy na gro dze nie (440-460
EUR/40h net to), ubez pie cze nie
zdro wot ne, dar mo we za kwa te ro -
wa nie. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Kon sul tant Avon. Do dat ko wa
Pra ca. Mam dla Cie bie pro po zy -

cję. Sko rzy staj z za ra bia nia w ta -
ki spo sób, ja ki pa su je do Two je -
go sty lu ży cia i ryt mu dnia Ty de -
cy du jesz o wszyst kim. Ty pla nu -
jesz i or ga ni zu jesz swój dzień
zgod nie z Two imi po trze ba mi.
Nie trać oka zji do by cia wła -
snym sze fem. Je steś Ma mą?
Stu diu jesz? Nie masz skoń czo -
ne 18 lat? Chcesz eks tra ka sę?
Nie waż ne gdzie miesz kasz, ile
masz lat i czym obec nie się zaj -
mu jesz. :) Nie zwle kaj, na pisz do
mnie już DZIŚ https://www.fa -
ce bo ok.com/zkka von/. Wszyst -
ko wy ja śnię KROK PO KRO KU :).

Mu rarz. Ho lan dia 11-13 net -
to/h + dar mo we za kwa te ro wa -
nie. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, ko mu -
ni ka tyw ny ję zyk ob cy, au to (1 na
gru pę), mi le wi dzia ne VCA/SCC
oraz So Fi. Ofe ru je my: ho len der -
ska umo wa o pra cę, co ty go -
dnio we wy na gro dze nie, dar mo -
we za kwa te ro wa nie, ubez pie -
cze nie zdro wot ne. Oso by za in te -
re so wa ne pro si my o kon takt
pod nr tel. +48 864711471 lub
cv@ch -24.com. www.cra fthun -
t24.com.

Mon ter izo la cji prze my sło wej.
Ho lan dia 520-580E net to/40h
+ dar mo we za kwa te ro wa nie.
Wy ma ga nia: do świad cze nie na

w/w sta no wi sku, VCA lub
SCC018, ko mu ni ka tyw ny ję zyk
ob cy, wła sne na rzę dzia, au to (1
na gru pę), mi le wi dzia ne So Fi.
Ofe ru je my: sta łe za trud nie nie
na ho len der skiej umo wie o pra -
cę, 520-580 E net to/40h,  dar -
mo we za kwa te ro wa nie (po ko je
1-oso bo we, do stęp do In ter ne -
tu). Oso by za in te re so wa ne pro -
si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com.
www.cra fthun t24.com.

Po ko jów ka. Pil nie po szu ku je -
my Pan do pra cy w 5 gwiazd ko -
wych ho te lach w Am ster da mie.
Po szu ku je my Pa nie z oko lic
Nord Ho land.  Sta no wi sko: Pra -
ca po le ga na przy go to wy wa niu
po koi dla go ści we dług stan dar -
dów wy ty czo nych przez ho tel.
Wy ma ga nia: Przy naj mniej ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go, Brak ta tu aży w
wi docz nych miej scach (rę ce,
szy ja) oraz pier cin gu na twa rzy,
Ko mu ni ka tyw ność, ener gia w
dzia ła niu, mo ty wa cja oraz zdol -
no ści in ter per so nal ne, Wy so ka
kul tu ra oso bi sta, Mi ła apa ry cja.
Ofe ru je my: Le gal ne za trud nie -
nie zgod nie z pra wem ho len der -
skim, Pro fe sjo nal ne szko le nie
w ho te lu, Ubez pie cze nie zdro -
wot ne, Opie ka w Ho lan dii spra -
wo wa na przez na szych pol skich

ko or dy na to rów. Za in te re so wa -
ne Pa nie 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: Po ko jow ka.  Szcze gó ły fi -
nan so we i ofer ty wy sy ła my po -
zy tyw nie zwe ry fi ko wa nym kan -
dy da tom na ad res ema il oraz
kon tak tu je my się te le fo nicz nie.

Mon ter płyt kar ton -gips. 440-
480e/40h net to + dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, mi le wi dzia ne VCA lub
SCC018, ko mu ni ka tyw ny ję zyk
ob cy, au to (1 na gru pę), wła sne
na rzę dzia, So Fi mi le wi dzia ne.
Wa run ki: za trud nie nie na ho len -
der skiej umo wie o pra cę, staw -
ka 440-480e net to/40h, dar mo -
we za kwa te ro wa nie (po ko je 1-
oso bo we, do stęp do In ter ne tu),
ubez pie cze nie zdro wot ne. Oso by
chęt ne pro si my o kon takt ema il
cv@ch -24.com lub pod nu me -
rem te le fo nu +48 864711471.
www.cra fthun t24.com.

Roz biór ki bu dow la ne. 10-11
EUR/h + dar mo we za kwa te ro wa -
nie. Ho len der ska fir ma po szu ku -
je osób chęt nych do pra cy przy
roz biór kach. Wy ma ga nia: pod -
sta wo wa zna jo mość ję zy ka ob ce -
go (an giel ski/ nie miec ki/ ni der -
landz ki), VCA lub SCC, mi le wi -

dzia ne au to (1 na gru pę). Ofe ru je -
my: pra ca na ho len der skich wa -
run kach, staw ka 10-11E /go dzi -
na, dar mo we za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie (opła co ne przez
pra co daw cę). Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o kon takt pod nr
tel +48 864711471 lub cv@ch -
-24.com. www.cra fthun t24.com.

Pra ca w prze my śle mię snym.
Je ste śmy li de rem w re kru ta cji
wy kwa li fi ko wa nych rzeź ni ków -
wy kra wa czy, kla so wa czy oraz
ubo jow ców do prze my słu prze -
twór stwa mię sne go na te re nie
ca łej Ho lan dii. Miej sce pra cy: HO -
LAN DIA - Am ster dam i Til burg. 

JE SLI PO SIA DASZ JA KIE KOL -
WIEK DO SWIAD CZE NIE WA HAJ
SIE APLI KO WAĆ! Da ta roz po czę -
cia pra cy: od za raz! OPIS STA NO -
WI SKA: Try bo wa nie, Kla so wa nie,
Ob rób ka, Ubój.  Szu ka my osób,
któ re: ma ją do świad cze nie w
pra cy z no żem przy wy kra wa niu/
try bo wa niu, po sia da ją pra wo jaz -
dy kat B - mi le wi dzia ne. OFE RU -
JE MY: atrak cyj ne wy na gro dze -
nie, pra ca na wa run kach Ho len -
der skich, za kwa te ro wa nie, ubez -
pie cze nie, opie kę pol skie go ko -
or dy na to ra na miej scu. Oso by za -
in te re so wa ne po wyż szą ofer tą
za pra sza my do apli ko wa nia
przez prze sła nie CV na pra -
ca@biz z temp.nl wpi su jąc w ty tu -

le ‘’Wo lo wi na’ lub pod nu me rem
te le fo nu +31614731834.

Za trud ni my hy drau li ka. Za -
trud ni my do pra cy hy drau li ka.
Pra ca na te re nie Bel gii. Wy ma -
ga nia: Wła sna dzia łal nośc go -
spo dar cza; Do świad cze nie w
pra cach przy osie dlach miesz -
ka nio wych;  Pra wo jaz dy oraz
wła sny trans port sa mo cho do -
wy; zna jo mośc ję zy ka an giel -
skie go lub ni der landz kie go. Za -
pew nia my współ pra cę dłu go fa -
lo wa a tak ze po moc w za ło że niu
fir my a tak że za kwa te ro wa nia.
In for ma cje pod nu me rem te le -
fo nu: +48 729475717.

Mon ter rusz to wań. Ho lan dia
520-580E net to/40h + dar mo -
we za kwa te ro wa nie. Wy ma ga -
nia: VCA lub SCC018, do świad -
cze nie na w/w sta no wi sku, ko -
mu ni ka tyw ny ję zyk ob cy, au to
(1 na gru pę), Wa run ki:  sta łe za -
trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę,  staw ka 520-
580E net to/40h, dar mo we za -
kwa te ro wa nie z do stę pem do
In ter ne tu (po ko je 1-oso bo we).
Oso by chęt ne pro si my o kon -
takt ema il cv@ch -24.com lub
pod nu me rem te le fo nu +48
864711471.
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Za trud ni my eki pę mu ra rzy.
Za trud ni my do świad czo nych
mu ra rzy do pra cy w Bel gii. (Klin -
kier, blocz ki be to no we). Wy ma -
ga my: - wła snej dzia łal no ści go -
spo dar czej, - po sia da nia Pra wa
do jaz dy (wła sny trans port), -
zna jo mo ści ję zy ka an giel skie -
go, ko mu ni ka tyw nie. Wię cej in -
for ma cji pod nu me rem te le fo -
nu: + 48 729 475 717.

Ope ra tor ma szyn CNC Ho lan -
dia. 450-550 EUR/40h net to +
dar mo we za kwa te ro wa nie. Wy -
ma ga nia: do świad cze nie na
w/w sta no wi sku, ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka ob ce go,
wła sne au to; VCA/SCC oraz So -
Fi mi le wi dzia ne. Ofe ru je my: ho -
len der ska umo wa o pra cę na
sta łe, dar mo we za kwa te ro wa -
nie (w peł ni wy po sa żo ne z do -
stę pem do In ter ne tu), staw ka
450-550 EUR/40h net to (pod le -
ga ne go cja cji). Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Sto larz bu dow la ny Ho lan dia.
420-520 EUR/40h net to + dar -
mo we za kwa te ro wa nie. Wy ma -
ga nia: do świad cze nie na w/w
sta no wi sku, pod sta wo we na rzę -

dzia oraz ubra nie ro bo cze, ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka ob ce go, au to (1 na gru pę),
mi le wi dzia ne VCA/SCC oraz
So Fi. Ofe ru je my: ho len der ska
umo wa o pra cę, co ty go dnio we
wy na gro dze nie (420-520
EUR/40h net to), moż li wość
nad go dzin, dar mo we za kwa te -
ro wa nie. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

PRO DUK CJA. Start pra cy 21
sierp nia. Agen cja Pra cy The Per -
fect Match B.V. po szu ku je pra cow -
ni ków pro duk cyj nych do pra cy w
Ho lan dii. Jest to pra ca po le ga ją ca
na pa ko wa niu, sor to wa niu, prze -
no sze niu pro duk tów w za kła dach
zaj mu ją cych się pro duk cją ziół i
przy praw. Mi le wi dzia na: zna jo -
mość j. an giel skie go. Agen cja
Pra cy The Per fect Match B.V. ofe -
ru je: za kwa te ro wa nie, ubez pie -
cze nie zdro wot ne, trans port na te -
re nie Ho lan dii, opie kę pol skie go
ko or dy na to ra, co ty go dnio we prze -
le wy, moż li wość pra cy dłu go ter -
mi no wej, le gal ną pra cę zgod ną z
ho len der skim Ukła dem Zbio ro -
wym Pra cy (zwa nym CAO). CHA -
RAK TER PRA CY: pra ca od 21
sierp nia 2017. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o prze sła nie CV z

do pi skiem PRO DUK CJA -SIER -
PIEŃ na ad res: in fo@the per fect -
match.pl LUB in fo@tpm work.com
LUB re je stra cję po przez for mu larz
kon tak to wy tpm work.com/#for -
mu larz (Cer ty fi kat nr 2318/1b).
Te le fon kon tak to wy:
+48618205550. W tre ści CV pro -
si my o wpi sa nie zgo dy na prze -
twa rza nie da nych oso bo wych:
Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie
mo ich da nych oso bo wych dla po -
trzeb nie zbęd nych dla re ali za cji
pro ce su re kru ta cji, zgod nie z usta -
wa z dnia 29 sierp nia 1997 ro ku
o ochro nie da nych oso bo wych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883). Za strze -
ga my so bie pra wo roz mo wy z wy -
bra ny mi kan dy da ta mi.

Ma larz prze my sło wy -pia -
skarz. Ho lan dia 480 EUR/40h
net to + dar mo we za kwa te ro wa -
nie. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, ko mu -
ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka
ob ce go, au to (1 na gru pę),
VCA/SCC, mi le wi dzia ne So Fi.
Ofe ru je my: ho len der ska umo -
wa o pra cę, co ty go dnio we wy -
na gro dze nie (480 EUR/40h net -
to), ubez pie cze nie zdro wot ne,
dar mo we za kwa te ro wa nie (po -
ko je 1-oso bo we, do stęp do In -
ter ne tu). Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48

864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Za trud ni my bru ka rzy. Za trud -
ni my bru ka rzy do pra cy w Bel gi
przy: pra cach ziem nych, ukła da -
niu kost ki bru ko wej, ukła da niu
kra węż ni ków,  ukła da niu ka bli,
za sy py wa niu ro wów za po mo cą
mi ni -ko par ki. Pra ca przy to rach
ko le jo wych. Wy ma ga my: Co
naj mniej 3 -let nie go udo ku men -
to wa ne go do świad cze nia na
w.w sta no wi sku,  Zna jo mo ści ję -
zy ka an giel skie go lub nie miec -
kie go na po zio mie ko mu ni ka -
tyw nym, Umie jęt no ści po słu gi -
wa nia się mi ni ko par ką, wła sne -
go trans por tu oraz odzie ży ro -
bot ni czej ( za pew nia my na rzę -
dzia). Pra ca od za raz!! tel. +48
729 475 717.

Ma larz bu dow la ny Ho lan dia.
420-520 EUR/40h net to + dar -
mo we za kwa te ro wa nie. Wy ma -
ga nia: do świad cze nie na w/w
sta no wi sku, pod sta wo we na rzę -
dzia oraz ubra nie ro bo cze, ko mu -
ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka ob -
ce go, au to (1 na gru pę), mi le wi -
dzia ne VCA/SCC oraz So Fi. Ofe -
ru je my: ho len der ska umo wa o
pra cę, co ty go dnio we wy na gro -
dze nie (420-520 EUR/40h net -
to), moż li wość nad go dzin, dar -

mo we za kwa te ro wa nie. Oso by
za in te re so wa ne pro si my o kon -
takt +48 864711471 lub cv@ch -
-24.com, www.cra fthun t24.com.

Zbro jarz/be to niarz. Ho lan dia
450-550 EUR/40h net to + dar -
mo we za kwa te ro wa nie. Wy ma -
ga nia: do świad cze nie na w/w
sta no wi sku, VCA lub SCC, ko mu -
ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka ob -
ce go, au to (1 na gru pę), mi le wi -
dzia ne So Fi. Ofe ru je my: ho len -
der ska umo wa o pra cę, co ty go -
dnio we wy na gro dze nie (450-
550 EUR/40h net to), moż li wość
nad go dzin,  dar mo we za kwa te -
ro wa nie (po ko je 1-oso bo we, do -
stęp do In ter ne tu). Oso by za in te -
re so wa ne pro si my o kon takt
+48 864711471 lub cv@ch -
-24.com, www.cra fthun t24.com.

Za trud ni my de ka rza na wła -
snej dzia łal no ści. Po szu ku je my
de ka rza do pra cy od za raz. Pra ca
na te re nie Bel gii. Pra ca przy mon -
ta żu bla cho da chów ki, kon struk cji
hal sta lo wych z pły ty obor nic kiej.
Pra ce przy no wych bu dyn kach
oraz re no wa cja bu dyn ków już ist -
nie ją cych. Wy ma ga my: po sia da -
nia wła snej dzia łal no ści go spo -
dar czej (W Pol sce bądź w Bel gii)
oraz aby cho ciaż jed na oso ba w
eki pie zna ła ko mu ni ka tyw nie ję -

zyk fran cu ski w stop niu do brym
oraz po sia da nia pra wa do jaz dy,
sa mo cho du. Za pew nia my noc leg
lub moż li wość zna le zie nia lo kum.
Za rob ki w wy so ko sci 10 Eu ro
plus kosz ta pro wa dze nia fir my.
Oso by za in te re so wa ne pro si my o
kon takt te le fo nicz ny pod nu me -
rem: + 48729475717.

Cie śla sza lun ko wy. Ho lan dia
11-12 EUR/h net to + dar mo we
za kwa te ro wa nie. Ho len der ska fir -
ma po szu ku je do świad czo nych
cie śli sza lun ko wych. Wy ma ga -
nia: do świad cze nie na w/w sta -
no wi sku, ko mu ni ka tyw ny ję zyk
ob cy, au to (1 na gru pę), VCA lub
SCC018, mi le wi dzia ne So Fi. Ofe -
ru je my: ho len der ska umo wa o
pra cę, staw ka 11-12 EUR/h net -
to, dar mo we za kwa te ro wa nie,
peł ne ubez pie cze nie. Oso by za in -
te re so wa ne pro si my o kon takt
+48 864711471 lub cv@ch -
-24.com, www.cra fthun t24.com.

Mon ter wy kła dzin pod ło go -
wych – Bel gia. (start
01.08.2017). Ho len der ski pra -
co daw ca po szu ku je do świad czo -
nych mon te rów wy kła dzin do
pra cy na te re nie Bel gii (West - i
Oost -Vla an de ren). Ofer ta skie ro -

CIĄG DALSZY NA STR. 9
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PRACA

wa na jest do osób, któ re pra co -
wa ły ostat nie 4 ty go dnie na
umo wie ho len der skiej. Start:
01.08.2017. WY MA GA NIA: do -
świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, ostat nie ty go dnie prze pra -
co wa ne na ho len der skiej umo -
wie, mi le wi dzia ne VCA (nie jest
to wy móg ko niecz ny). OFE RU JE -
MY: umo wa ho len der ska, pra ca
na ok. 4-8 ty go dni, staw ka do
ne go cja cji (przy do brym do -
świad cze niu 13,50 EUR/h brut -
to), za kwa te ro wa nie, ubez pie -
cze nie. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Pra ca w prze my śle mię -
snym. Je ste śmy li de rem w re -
kru ta cji wy kwa li fi ko wa nych
rzeź ni ków - wy kra wa czy, kla so -
wa czy oraz ubo jow ców do prze -
my słu prze twór stwa mię sne go
na te re nie ca łej Ho lan dii. Miej -
sce pra cy: HO LAN DIA - Apel do -
orn. Da ta roz po czę cia pra cy: od
za raz! OPIS STA NO WI SKA: Try -
bo wa nie, Kla so wa nie, Ob rób ka,
Ubój.  Szu ka my osób, któ re:
ma ją do świad cze nie w pra cy z
no żem przy wy kra wa niu/ try bo -
wa niu, po sia da ją pra wo jaz dy
kat B - mi le wi dzia ne. OFE RU JE -
MY: atrak cyj ne wy na gro dze nie,

pra ca na wa run kach Ho len der -
skich, za kwa te ro wa nie, ubez -
pie cze nie, opie kę pol skie go ko -
or dy na to ra na miej scu. Oso by
za in te re so wa ne po wyż szą ofer -
tą za pra sza my do apli ko wa nia
przez prze sła nie CV na pra -
ca@biz z temp.nl wpi su jąc w ty -
tu le ‘’Wo lo wi na’ lub pod nu me -
rem te le fo nu +31614731834.

Ope ra tor ma szyn bu dow la -
nych Ho lan dia/Bel gia. Ho len der -
ska fir ma po szu ku je ope ra to rów
ma szyn bu dow la nych do licz nych
pro jek tów. WY MA GA NIA: do -
świad cze nie, ak tu al ne upraw nie -
nia, VCA lub SCC 018, ko mu ni ka -
tyw ny ję zyk ob cy (ni der landz ki/
an giel ski/ nie miec ki), So Fi mi le
wi dzia ne. OFE RU JE MY: ho len der -
ska umo wa o pra cę, staw ka do
ne go cja cji, za kwa te ro wa nie za -
pew nio ne przez pra co daw cę,
ubez pie cze nie. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o kon takt cv@ch -
-24.com lub +48 8647114741.

Hy drau lik. Ho lan dia 10-13
EUR/h net to + dar mo we za kwa -
te ro wa nie. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, ko mu ni ka tyw na zna jo mość
ję zy ka ob ce go,  au to (1 na gru -
pę), VCA/SCC oraz So Fi mi le wi -
dzia ne. Ofe ru je my: ho len der ska
umo wa o pra cę, co ty go dnio we

wy na gro dze nie, dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Pra ca przy sza lun kach oraz
zbro je niu. Po szu ku je my bry ga -
dy do prac zbro je nio wych oraz
do sza lun ków. Pra ca na te re nie
Bel gi. Wy ma ga my: pro wa dze -
nia dzia łal no ści go spo dar czej;
do świad cze nia w wy ko ny wa niu
prac sza lun ko wych oraz zbro je -
nio wych; pra wa jaz dy, wła sne -
go trans por tu; J. an giel skie go w
stop niu ko mu ni ka tyw nym. Wię -
cej in fo pod nu me rem te le fo nu:
+48 729 475 717.

Mon ter pa ne li sło necz nych
Ho lan dia. 500 EUR/40h net to +
dar mo we za kwa te ro wa nie. Wy -
ma ga nia: do świad cze nie na
w/w sta no wi sku, VCA lub
SCC018, ko mu ni ka tyw ny ję zyk
ob cy, au to (1 na gru pę), go to -
wość do pod ję cia pra cy na wy so -
ko ściach. Ofe ru je my: sta łe za -
trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, co ty go dnio we
wy pła ty (500 EUR/40h net to),
dar mo we za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie peł ne. Oso by za in -
te re so wa ne pro si my o kon takt
+48 864711471 lub cv@ch -
-24.com, www.cra fthun t24.com.

CIĄG DALSZY ZE STR.8
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Reklama

W so bo tę 29 lip ca b.r. ba -
wi li śmy się wraz z pra cow -
ni ka mi fir my Co ve bo na
ko lej nej już od sło nie im -
pre zy Sum mer Par ty, któ ra
od by ła się w ho te lu Hart
van Hol land w miej sco wo -
ści Nij kerk. Te ma ty ką te -
go rocz nej im pre zy by ły
Anio ły i Dia bły.

Na sce nie głów nej ja ko gwiaz -
da wie czo ru za gra ła zja wi sko wa
Sa bi na Jesz ka (fi na list ka III edy cji
pro gra mu „Mam Ta lent“) oraz dj
Gre gor P, któ ry po ru sza każ dą pu -
bli kę do tań ca i spra wia, ze nie

chce się scho dzić z par kie tu. Na
sa li chill  kró lo wał już trze ci rok z
rzę du dj Enaj i dbał o to, by go ście
czu li się jak w nie bie… Wszyst ko
po to, aby po dzię ko wać oso bom
pra cu ją cym dla Co ve bo za ich
wkład i za an ga żo wa nie w pra cę.

Pod czas im pre zy roz ma wia li -
śmy z pa ro ma pra cow ni ka mi fir -
my. Jed nym z nich jest pa ni Ka -
mi la, 26-let nia ma zow szan ka,
któ ra do Ho lan dii przy je cha ła 2
la ta te mu i od ra zu tra fi ła do fir -
my Co ve bo. Za czy na ła pra cę ja -
ko pra cow nik pro duk cji na
szklar ni przy po mi do rach. Dzi siaj
jest oso bą spraw dza ją cą ja kość
pro duk tu oraz szko lą cą no wych
pra cow ni ków. Pa ni Ka mi la mó -

wi, że bar dzo lu bi swo je za ję cie i
co dzien nie idzie do pra cy z ocho -
tą. Bar dzo chwa li so bie pra cę
przez fir mę Co ve bo. Śmie je się,
że wcho dząc do su per mar ke tu
na za ku py, z da le ka jest w sta nie
oce nić ja kość po mi do ra le żą ce -
go na skle po wej pół ce.

Dru gą oso bą, z któ rą za mie -
ni li śmy kil ka słów, był pan Ro -
bert, któ ry pra cu je w Co ve bo
od 5 mie się cy ja ko wóz ko wy.
Rów nież je mu po do ba się
współ pra ca z  tą fir mą, jest za -
do wo lo ny z  wa run ków miesz -
ka nio wych oraz z  wy na gro dze -
nia za swo ją pra cę.

Co ve bo Sum mer Par ty 2017

FOT. @RU DA

FOT. @RU DA

FOT. @RU DA

FOT. PRZE SŁA NE PRZEZ CO VE BO
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Każ da ko lej na za cze pio na
przez nas oso ba po twier dza ła,  iż
pra ca dla tej wła śnie agen cji jest
bar dzo sa tys fak cjo nu ją ca, a na
pra cow ni ków biu ro wych, jak i
ko le gów z pra cy, za wsze moż na
li czyć - są za wsze go to wi, aby po -
ma gać w pro ble mach gru po -
wych, jak i in dy wi du al nych.

Do dat ko wo pra cow ni cy są za -
do wo le ni, że co ro ku fir ma, w
któ rej pra cu ją, or ga ni zu je ta ką
im pre zę, po nie waż mo gą się po -
ba wić, od stre so wać i mi ło spę -
dzić czas. Oprócz dwóch sal z
mu zy ką w róż nych kli ma tach
moż na by ło nie ogra ni cze nie ko -

rzy stać z fo to bud ki (zdję cia wi -
docz ne na pro fi lu fa ce bo ok Co -
ve bo Work Of fi ce) i po ma lo wać
so bie twarz. Na głod nych i spra -
gnio nych cze ka la piz za, ham bur -
ge ry i fryt ki oraz na po je – a to
wszyst ko bez płat nie! 

My rów nież, ja ko ze spół ga ze ty
Go niec Pol ski.nl, dzię ku je my za za -
pro sze nie i spę dzo ny wspól nie
czas. Dzię ku je my rów nież oso -
bom, któ re ze chcia ły z na mi po roz -
ma wiać i po dzie lić się z na szy mi
Czy tel ni ka mi swo imi opo wie ścia -
mi o chwi lach spę dzo nych w Ho -
lan dii i o swo jej pra cy w Co ve bo.

@RU DA

DIA NA -MA JA

CIAG DALSZY ZE STR. 10
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OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama

Usłu gi – in ne: Kon sul ta cje z
psy cho lo giem przez Sky pe.
Kon sul ta cje z psy cho lo giem
przez Sky pe! Wy cho dząc na -
prze ciw po trze bom na szych
Klien tów, a szcze gól nie tych
osób, któ re ze wzglę du np. na
od le głość miej sca za miesz ka -
nia nie mo gą przy jeż dżać do
sie dzi by Cen trum Roz wo ju Oso -
bi ste go w Bia łym sto ku, uru cho -
mia my kon sul ta cje psy cho lo ga
przez Sky pe. Umoż li wia ją one
uzy ska nie wspar cia w sy tu -
acjach trud nych, kon flik to wych,
kry zy so wych w mo men cie, w
któ rym po moc jest naj bar dziej
po trzeb na, gdy emo cje są sil ne,
a sy tu acje i oko licz no ści zda -
rzeń cza sem tak skom pli ko wa -
ne, że trud no sa mo dziel nie szu -
kać roz wią zań. Kon sul ta cje
przez Sky pe od by wać się bę dą
na ta kich sa mych za sa dach co
pra ca bez po śred nia w Cen trum
Roz wo ju Osos bi ste go – obo wią -
zy wać bę dą do bro wol ność i dys -
kre cja. Po moc psy cho lo gicz na
on -li ne w tym kon sul ta cje i psy -
cho te ra pia przez przez Sky pea
jest do brym spo so bem uzy ska -
nia po mo cy, przy jed no cze snej
gwa ran cji za cho wa nia po uf no -
ści. Ofer ta skie ro wa na jest
szcze gól nie do Po la ków miesz -
ka ją cych za gra ni cą i nie ma ją -
cych bez po śred nie go do stę pu
do pol sko ję zycz ne go psy cho lo -
ga, do osób miesz ka ją cych z
da la od ośrod ków pro fe sjo nal -
nej po mo cy psy cho lo gicz nej lub
osób, któ re nie ma ją moż li wo -
ści po zo sta wie nia dzie ci pod
czy jąś opie ką. Płat ność od by wa
się prze le wem na kon to, w for -

mie przed pła ty. Koszt jed nej se -
sji 100 PLN. www.Cen trum Ro -
zwo ju Oso bi ste go.com.pl.

Praw ni cy: Pro blem z wla sci -
cie lem miesz ka nia/ lo ka to rem
? Za pra szam na bez plat na po -
ra de praw na. Wy naj mu jesz
miesz ka nie dla sie bie , bądź wy -
naj mu jesz miesz ka nie ko -
muś?? Spra wy zwią za ne z nie -
ru cho mo ścia mi czę sto po ja wią
się w ży ciu każ de go z nas. Pro -
ce du ra praw na mo że oka zać
się zbyt skom pli ko wa na by śmy
po ra dzi li so bie z nią sa mi. Ten
dłu gi i za wi ły pro ces praw ny wy -
stę pu ją cy w czyn no ściach zwią -
za nych z nie ru cho mo ścia mi wy -
ma ga bar dzo do brej zna jo mo -
ści prze pi sów pra wa nie ru cho -
mo ści. Kan ce la ria Ad wo kac ka
Ar slan & Ar slan ma zna ko mi te
do świad cze nie w tej dzie dzi nie.
Wspie ra my na jem ców i po tra fi -
my im do ra dzić prak tycz nie i
szcze gó ło wo. Słu ży my tak że
wspar ciem, gdy do cho dzi do
nie ocze ki wa ne go spo ru, na
przy kład przy pro ce du rach wy -
po wie dze nia umo wy naj mu lub
eks mi sji. *Po ma ga my mię dzy
in ny mi przy: Pro ce du rach mię -
dzy wy naj mu ją cym a na jem cą,
Wy po wie dze niu umo wy naj mu,
Przy go to wy wa niu umo wy naj -
mu, Pro ble mach win dy ka cyj -
nych, Do radz twie i pro ce du rach
do ty czą cych zmian umo wy naj -
mu, In ter pre ta cji i za sto so wa niu
umów naj mu, Pro ble mach
uciąż li wo ści na jem ców, Spo -
rach do ty czą cych bor gu, bądź
kosz tów ma kler skich. Kan ce la -

ria ad wo kac ka, Ar slan&Ar slan
Ad vo ca ten, Pa let ple in 80, 2526
GZ Den Ha ag. T:070 4 500 300,
Kom: 06-14 803  099, e -ma il:
praw nik@ar slan.nl.

Na uka: Je zyk ho len der ski
AM STER DAM. Na uczy ciel ka je -
zy kow pol skie go i ho len der skie -
go z kil ku na sto let nim do swiad -
cze niem udzie la pry wat nych
lek cji ho len der skie go in dy wi du -
al nie i w ma lych gru pach (w
Am ster da mie, bli sko cen trum)
na wszyst kich po zio mach, row -
niez w ra mach przy go to wan do
eg za mi now NT2. Szcze go lo we
in for ma cje pod nu me rem
0655775148.

Na uka: Kurs j.ho len der skie -
go. STICH TING NO STRI MUN DI
(Fun da cja Nasz Świat) w Wad -
di nxve en już od lat or ga ni zu je
kur sy ję zy ka ni der landz kie go
na po zio mach od A0 do B2. Za -
ję cia od by wa ją się w so bo tę
wie czo rem i przez ca łą nie dzie -
lę, w ma łych 6 - 10 oso bo wych
gru pach. Nie je stes pew ny na
ja kim po zio mie jest Twój ni der -
landz ki? Nasz spe cjal ny test po -
mo że To bie (i nam) to usta lic.
Aby na kur sie osią gnąć po ziom
A1, trze ba za li czyć 2 mo du ły,
każ dy po 16 go dzin ze ga ro -
wych. Spo ty ka my się raz w ty -
go dniu na 2 go dzi ny. Aby na
kur sie osią gnąć po ziom A2,
trze ba za li czyć 2 dal sze mo du -
ły, po 16 go dzin ze ga ro wych
każ dy. Spo ty ka my się raz w ty -
go dniu na 2 go dzi ny. Mo du ły A1

i A2 koń czą się eg za mi nem i
roz da niem cer ty fi ka tów tym
kur san tom, któ rzy eg za min
zda li. W przy pad ku kur sów na
po zio mie B1 i B2, oprócz eg za -
mi nu pi sem ne go, mo du ły koń -
czą się do dat ko wym eg za mi -
nem ust nym. Ce na jed ne go
mo du łu wy no si 200 eu ro, nie -
za leż nie od po zio mu. War to za -
py tać pra co daw cę, czy ze chciał -
by za in we sto wać w Twój kurs.
Lek cje pro wa dzi na uczy ciel ka z
wy kształ ce niem wyż szym lin -
gwi stycz nym i miesz ka ją ca w
Ho lan dii już 40 lat. Fak tu ry wy -
da wa ne są na ostat nich za ję -
ciach da ne go mo du łu. Ka wa,
her ba ta, cia stecz ka i par king –
GRA TI SO WE. Je steś za in te re so -
wa ny na uką w na szej szko le?
Za dzwoń lub wy ślij wia do mość
na nu mer 0628742810. Al bo
na pisz do nas ma ila: in fo@no -
stri mun di.nl, Ser decz nie za pra -
sza my!

Trans port – ofe ru ję: IN TER -
-TO UR BU SY DO NIE MIEC I HO -
LAN DII. Prze wóz osób Pol ska -
Niem cy – Ho lan dia. Ob słu gu je -
my wo je wódz twa: OPOL SKIE,
DOL NO ŚLĄ SKIE, ŚLĄ SKIE. Ce ny
prze jaz du: Pol ska - Ho lan dia: od
250 zł. Ho lan dia - Pol ska: od 60
eu ro. Fir ma In ter - to ur ofe ru je
Pań stwu: in dy wi du al ne prze wo -
zy do Nie miec i Ho lan dii, trans -
port zor ga ni zo wa nych grup z do -
wol nych miejsc oraz w do wol -
nych ter mi nach, trans port z
miej sca za miesz ka nia bez po -
śred nio pod wska za ny ad res,
atrak cyj ne ce ny, zniż ki dla dzie -
ci do 15 lat, spo koj ną i kom for -
to wą po dróż. Na sza fir ma dys -
po nu je no wo cze sną flo tą oko ło
75 po jaz dów, któ ra na bie żą co
jest mo der ni zo wa na. Wszyst kie
na sze sa mo cho dy znaj du ją się
w nie na gan nym sta nie tech nicz -
nym. Chcesz do trzeć szyb ko i
bez piecz nie? Nie szu kaj wię cej.
Kon takt: www.in ter -to ur.eu, Tel:
+48 602 782 271, Tel: +48 77
484 40 11.

Trans port – ofe ru ję: Ta xi Ho -
lan dia, Niem cy, Bel gia. Tel.
+31687323783. Szu ka cie
pań stwo trans por tu na te re nie
Ho lan dii, Nie miec, Bel gii? Do -
brze tra fi li ście. Ofe ru je bez -
piecz ny trans port z ad re su pod
ad res w roz sąd nej ce nie. Prze -
wóz mak sy mal nie dla 4 osób
kom for to wym sa mo cho dem w
mi łej at mos fe rze. Pro wa dzę ob -
słu gę lot nisk Ein dho ven, We -
eze, Do rt mud. Ofe ru je do jaz dy
do urzę dów, le ka rzy, na dys ko -
te ki -Lu na, Shuf fle,Gel dern i in -
ne. Usłu ga tak że do ty czy za ku -
pów (rów nież w go dzi nach noc -

nych i week en dy), tak że po moc
w ma łych prze pro wadz kach,
oraz wszel kie in ne we dług po -
trze by klien ta. Ce ny do ne go cja -
cji, dla sta łych klien tów du że ra -
ba ty. Lo ka li za cja Cu ijk ko ło Nij -
me gen. Po staw na spraw dzo -
nych, za osz czę dzisz pie nią dze i
ner wy. Po zdra wiam. Te le fon:
Dzwoń każ de go dnia o każ dej
po rze +31687323783.

Trans port – ofe ru ję: CO DZIEN -
NIE PRZE WÓZ OSÓB - POL SKA -
HO LAN DIA BEL GIA NIEM CY.
MIĘ DZY NA RO DO WY PRZE WÓZ
OSÓB Z FIR MĄ PO EU RO PIE.PL.
Wy jeż dża my co dzien nie z POL -
SKI, NIE MIEC, BEL GII, HO LAN DII.
Ob słu gu je my wo je wódz twa:
pod kar pac kie, świę to krzy skie,
ma ło pol skie, ślą skie, opol skie,
dol no ślą skie. Kur sy mię dzy na ro -
do we re ali zu je my bu sa mi 9-oso -
bo wy mi o wy so kim stan dar dzie.
Wy ko nu je my prze wo zy osób w
sys te mie "do or to do or", ze
wska za ne go ad re su po cząt ko -
we go pod wska za ny ad res koń -
co wy. Ofe ru je my Pań stwu KON -
KU REN CYJ NE CE NY oraz wie le
ZNI ŻEK: 6-ty prze jazd za 50 pro -
cent ce ny lub 10-ty tyl ko za 1 zł,
5 pro cent ra ba tu za płat ność z
gó ry, zniż ki dla grup (już od 2
osób), re zer wa cja w dwie stro ny
-10 eu ro. Wię cej na na szej stro -
nie www.po eu ro pie.pl. Kon takt
PL + 48 666 66 10 20, NL + 31
687 75 06 02 (ly ca mo bi le), GG
49870095, ma il: biu ro@po eu ro -
pie.pl, www.po eu ro pie.pl, JAK
RE ZER WO WAĆ? Wy bierz jed ną
z moż li wo ści: 1. Wy peł nij for mu -
larz: http://po eu ro -
pie.com.pl/kon takt.php. 2. Wy -
ślij SMS z re zer wa cją na nu mer
+48 66666 10 20 lub +31 687
750 602. W tre ści wia do mo ści
wpisz: da tę wy jaz du, ad res po -
cząt ko wy – gdzie ma my po Cie -
bie przy je chać, ad res koń co wy –
gdzie ma my Cię za wieźć, imię i
na zwi sko pa sa że ra, do dat ko we
in for ma cje np. nu mer te le fo nu,
da tę po wro tu itp. 3. Za dzwoń do
nas. Re zer wa cja jest waż na po
po twier dze niu przez nas. 

Trans port – ofe ru ję: BU SY
POL SKA - HO LAN DIA BEZ
PRZE SIA DEK TA NIO SZYB KO
BEZ PIECZ NIE +48 601
380  539. PRZE JAZ DY BEZ
PRZE SIA DEK. DO HO LAN DII -
PO NIE DZIA ŁEK I CZWAR TEK.
DO POL SKI - WTO REK I PIĄ TEK.
CON NECT - LI CEN CJO NO WA NE
PRZE WO ZY BU SEM POL SKA –
HO LAN DIA. Tel. +48
601380539, www.prze wo zy -
con nect.pl. Ofe ru je my prze wo zy
kom for to wy mi bu sa mi 9 oso -
bo wy mi na tra sie Pol ska - Ho -

lan dia. Nie wąt pli wą za le tą po -
dró ży jest sto sun ko wo krót ki
czas prze jaz du, OD BIÓR i DO -
WÓZ pa sa że rów pod wska za ny
ad res od DRZWI do DRZWI. Tra -
sy prze jaz du pla no wa ne tak,
aby mak sy mal nie skró cić czas
po dró ży. Dla sta łych klien tów i
grup zor ga ni zo wa nych ko rzyst -
ne ra ba ty! www.prze wo zy con -
nect.pl, tel. +48 601 380 539.

Trans port – ofe ru ję: Kom for -
to wo z Ad re su pod Ad res do
Nie miec i Ho lan dii – Lanc Car.
PL +48 514 436 222 NL +31
620 999 731, www.lanc car.eu.
Je że li ce nisz so bie kom fort i wy -
go dę wy bierz Lanc Car. Po sia da -
my sa mo cho dy Re nault Ma ster
z za bu do wą VIP: kom for to we
sie dze nia z du żą ilo ścią miej -
sca, do dat ko we ogrze wa nie,
kli ma ty za cja, dvd, wi -fi na te re -
nie Pol ski. Świad czy my usłu gi
w za kre sie prze wo zu osób z po -
łu dnio wej Pol ski przez środ ko -
we Niem cy do Ho lan dii i Bel gii,
prze wo zi my lu dzi z ad re su pod
ad res, or ga ni zu je my wy jaz dy
week en do we do do wol ne go
mia sta w Eu ro pie, moż li wość
wy na ję cie sa mo cho du z kie -
row cą lub bez. Je śli masz ja kieś
py ta nia za dzwoń lub na pisz. 

Me ble – ku pię/sprze dam:
Me bli ne NL - Naj tań sze me ble
w Ho lan dii. Sklep in ter ne to wy
www.me bli ne.nl. Ofe ru je my
Pań stwu bar dzo sze ro ki asor ty -
ment me bli wy so kiej kla sy, któ -
re cha rak te ry zu ją się no wo cze -
sną li nią wzor ni czą i do sko na łą
ja ko ścią wy ko na nia. Za pew nia -
my: Sze ro ką ga mę pro duk tów,
me ble do sko na łej ja ko ści w
sze ro kiej pa le cie ko lo ry stycz nej
oraz wzor ni czej. 100 pro cent
bez pie czeń stwa trans por tu. do -
sta wa wła snym ta bo rem na te -
re nie Pol ski, a tak że w ra mach
in dy wi du al nych za mó wień za -
gra nicz nych. Kom plek so wą ob -
słu gę po sprze da ży, po moc w
mon ta żu me bli, od po wiedź na
każ de py ta nie tech nicz ne oraz
py ta nia do ty czą ce pie lę gna cji
me bli. No we me ble z peł ną
gwa ran cją, fa brycz nie no we
pro duk ty, ob ję te dwu let nią
gwa ran cją. Przy stęp ne ce ny za
naj wyż szą ja kość. Sze ro ka ofer -
ta me bli w naj lep szych ce nach.
W ra zie py tań za pra sza my do
kon tak tu ma ilo we go bądź te le -
fo nicz ne go: Tel. kom. +48 733
760  700, Tel. kom. +48 733
780 700, E -ma il: biu ro@me bli -
ne.nl, Pon. - Pt.: 8:00 - 17:00,
Sob.: 8:00 - 12:00. ZA PRA SZA -
MY DO ZA KU PU!!!



Dzień do bry,
Mam do Pań stwa waż ne py ta -

nie. Uro dzi łam w lu tym dziec ko i
w ma ju skoń czył mi się za si łek
ma cie rzyń ski, wiec księ go wa
wczo raj wy sła ła pa pie ry do UWV,
by się sta rać o za si łek dla bez ro -
bot nych dla mnie. Czy po tym za -
sił ku, jak bym by ła cho ra czy by
mnie coś bo la ło bar dzo, to czy
mo gę sta rać się o za si łek cho ro -
bo wy? Oczy wi ście od kil ku dni
od czu wam du ży ból w ple cach i
nie wiem, co te raz mam ro bić.
Pro szę o od po wiedź.

Z po wa ża niem

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

Od po wiedź:

Na za sił ku dla bez ro bot nych
mu si być Pa ni zdol na do pod ję -
cia pra cy, więc je śli jest Pa ni po
ma cie rzyń skim cho ra, to po win -
na Pa ni zgło sić cho ro bo we, a nie
bez ro bot ne.

l  l  l

Wi tam,
Bar dzo dzię ku ję za po świę co -

ny czas i prze sła nie mi od po wie -
dzi na mo je py ta nia. Przy znam
się, że nie mam pew no ści czy
okres po bie ra nia ho len der skie -
go za sił ku za li cza się do wy słu gi
lat pra cy w Pol sce…

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Okres po bie ra nia za sił ku za li -
cza ny jest do sta żu pra cy, do
okre sów skład ko wych uwzględ -
nia nych przy usta la niu pra wa do
eme ry tu ry.

l  l  l

Wi tam,
Dru ki do cho do we za mie siąc

kwie cień wy sła łam 20 czerw ca.
Nie wie dzia łam, że coś ta kie go
trze ba im od sy łać i my śla łam, że
wszyst ko za ła twia mi mój księ go -
wy. Te raz bo ję się, że wszyst kie
pie nią dze z za sił ku mi prze pad -
ną, bo do dzi siaj ni cze go nie
otrzy ma łam. Czy tak mo że się
stać? Czy UWV mo że cof nąć za si -
łek? Czy jed nak mo gę li czyć na
wy pła ce nie mi wszyst kie go? 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:

UWV ma 10 dni ro bo czych na
wy pła tę za sił ku po otrzy ma niu
for mu la rza. Po opra co wa niu
kwiet nia po win ni wy słać Pa ni ko -
lej no dru ki za maj i czer wiec i po
ode sła niu ich wy pła cą pie nią dze.

l  l  l

Wi tam,
Chcia ła bym za dać jed no py ta -

nie, jed nak naj pierw przed sta -
wię sy tu ację. Otóż moi ro dzi ce
miesz ka ją w Bel gii. Ma ma od
po nad ro ku sta ra się o za si łek, a
sio strze na le ży się on za ubie gły
rok i bę dzie go otrzy my wać na -
dal, po nie waż na dal się uczy. Ja
na to miast skoń czy łam edu ka cję
w kwiet niu, ale z ra cji te go, że
rok szkol ny li czy się do sierp nia,
to po win nam otrzy mać zwrot od
kwiet nia do sierp nia. Pierw sze
py ta nie jest ta kie: czy bę dę
otrzy my wać za si łek do 25 ro ku
ży cia? Obec nie mam 21 lat i już
się nie uczę. Urząd bel gij ski żą -
dał za świad cze nia z urzę du pra -
cy, że je stem za re je stro wa na ja -
ko bez ro bot na i nie pra cu ję.

Wszyst kie za świad cze nia do
urzę du bel gij skie go by ły wy sy ła -
ne po 5 ra zy mi ni mum każ de,
po nie waż oni co chwi lę wy sy ła li
do nas te sa me do ku men ty. W
koń cu ma ma do cze ka ła się od -
po wie dzi in nej, niż ko lej ny ten
sam do ku ment do wy pi sa nia.
Mia ły śmy z sio strą za ło żyć w Pol -
sce swo je kon ta (każ da osob no)
i bank miał wy pi sać do ku men ty
wy sta wio ne po fla mandz ku.
Bank, w któ rym za ło ży ły śmy kon -
ta wa lu to we, nie zgo dził się na
wy pi sa nie ich do ku men tów z
pro stej przy czy ny: nie zna ją te go
ję zy ka i nie mo gą wy pi sać do ku -
men tów, w któ rych nie wie dzą, o
co cho dzi. Wy sta wi li nam na to -
miast za świad cze nia, że po sia -
da my owe kon ta, da li wszyst kie
pie cząt ki, itd. Ma ma wy sła ła z
Bel gii do nich do urzę du to pi -
smo 6 czerw ca. Do dam, że
uprzed nio, kie dy ma ma pi sa ła
do nich e -ma ile z za py ta niem,
kie dy otrzy ma my pie nią dze, do -
sta ła od po wiedź, że by wła śnie
za ło żyć te kon ta i że pa ni, któ ra
wy pła ca pie nią dze, jest na urlo -
pie. Owa pa ni już wró ci ła z urlo -
pu, a pie nię dzy na kon cie na dal
nie ma. Ile bę dę jesz cze cze ka ła
wraz z sio strą na na sze pie nią -
dze? To już prze cho dzi wszel kie
po ję cie. Bar dzo pro szę o od po -
wiedź. Wczo raj wy sła łam do nich
e -ma ila i cze kam na od po wiedź,
jed nak ma ma na po przed nią od -
po wiedź cze ka ła 3 ty go dnie.
Ona rów nież dnia 15 czerw ca
wy sła ła e -ma ila i nie otrzy ma ła
od po wie dzi. Pro szę o kon takt.

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:

Za si łek do osiem na ste go ro ku
ży cia wy pła ca ny jest bez wa run -

ko wo, a je śli cho dzi o za si łek do
dwu dzie ste go pią te go ro ku ży cia,
to jest on już obar czo ny wa run -
kiem uczęsz cza nia do szko ły. Pod
pew ny mi wa run ka mi mo że Pa ni
otrzy mać rów nież za si łek nie
ucząc się – wła śnie po to urząd
za żą dał za świad cze nia z urzę du
pra cy, aby to zwe ry fi ko wać. Jak
dłu go bę dą cze ka li Pań stwo na
pie nią dze -  nie je ste śmy w sta nie
okre ślić. Naj le piej do py tać o to
bez po śred nio w urzę dzie.

l  l  l

Wi tam,
Sta ram  się o trans fer z Nie -

miec. Nie wie dzia łam do kład -
nie, jak się on na zy wa po nie -
miec ku i jed na urzęd nicz ka mi
po wie dzia ła, że to jest PDU1.
Dziś do sta łam te le fon z urzę du,
że mu szę się zde cy do wać o co
mi cho dzi, że na pi sa ne jest
PDU1, a sta ram się o trans fer,
a to jest PDU2. Czy mo gę i le -
piej jest wy brać te dwa dru ki
czy tyl ko je den (i któ ry). Czy w
cza sie, gdy do sta nę zgo dę, je -
stem ubez pie czo na przez ubez -
pie czal nię nie miec ką? Czy w
Pol sce i na ja kie kon to są wy sy -
ła ne pie nią dze (pol skie czy nie -
miec kie jak do tych czas)? Je śli
po 3 mie sią cach skoń czy mi się
trans fer i nie bę dę chcia ła kon -
ty nu ować za sił ku i wra cać do
Nie miec, to czy mu szę zgło sić
to gdzieś?

Z po wa ża niem

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

Od po wiedź:

Do trans fe ru na le ży po brać
druk PDU2. Po za re je stro wa niu
się w PUP ubez pie czo na bę dzie
Pa ni w Pol sce. Pie nią dze po -
win ny być wy pła ca ne na dal na
kon to nie miec kie. Trans fer
przy zna wa ny jest z gó ry na
okres 3 mie się cy, więc po je go
za koń cze niu nie ma ko niecz no -
ści zgła sza nia te go do urzę du.

l  l  l

Wi tam,
2 la ta te mu by łem na za sił ku,

któ ry zo stał mi przy zna ny na
okres 9 mie się cy. Py ta nie: czy
ten okres mo że być krót szy przy
ko lej nym ra zie?

Dzię ku ję i po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Mo że, bo 1 lip ca 2015 ro ku
zmie ni ły się za sa dy przy zna wa -
nia za sił ku.

l  l  l

Dzień do bry,
Mam ta kie py ta nie. Chcia ła -

bym zre zy gno wać z pra cy na 10
ty go dni przed po ro dem. Czy na -
le ży mi się urlop ma cie rzyń ski?
Do dam, że pra cu ję przez agen -
cję na fa zie A.

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:

Urlop ma cie rzyń ski trwa w Ho -
lan dii 16 ty go dni: 6 ty go dni
przed po ro dem i 10 ty go dni po
po ro dzie. Pra co daw cy na le ży
zgło sić go co naj mniej 3 ty go dnie
przed pla no wa nym ter mi nem
ma cie rzyń skie go.

l  l  l

Wi tam,
Pra cu ję w Ho lan dii, po sia -

dam umo wę na sta łe, je stem w
cią ży i nie ste ty wy ko nu ję cięż ką
pra cę. Za ja kiś czas ja dę na
urlop do Pol ski i w cza sie urlo -
pu chcia ła bym za mel do wać
cho ro bo we. Czy na sze pol skie
za świad cze nie wy star czy, że -
bym otrzy my wa ła cho ro bo we
bę dąc w Pol sce?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Cho ro bo we zgła sza się pra co -
daw cy. Nie mu szą ho no ro wać
pol skie go zwol nie nia. Mo gą we -
zwać na kon tro lę do le ka rza za -
kła do we go. Na po byt i cho ro bo -
we w Pol sce mu si mieć Pa ni zgo -
dę pra co daw cy.

l  l  l

Wi tam,
Czy bę dąc w Pol sce na cho ro -

bo wym moż na sta rać się o ma -
cie rzyń skie w Ho lan dii  po uro -
dze niu dziec ka w Pol sce?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Je że li cho ro bo we jest z Ho lan -
dii, to tak.

l  l  l

Wi tam,
Czy za si łek ma cie rzyń ski moż -

na prze nieść do Pol ski tak jak za -
si łek 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. Trze ba wy stą pić do UWV
o zgo dę na prze nie sie nie ma cie -
rzyń skie go.

l  l  l

Wi tam,
Na za sił ku je stem od 23

mar ca. Po 4 ty go dniach zro bi -
łam trans fer i wró ci łam do
Pol ski. 16 ma ja otrzy ma łam
pie nią dze za 6 dni mar ca, a
dwa dni póź niej wa ka cyj ne za
te dni. Do dnia dzi siej sze go
nie do sta łam pie nię dzy ani za
kwie cień, ani za maj. Nie
znam ter mi nów wy płat tych
za sił ków. Czy UWV wy pła ca
wy rów na nie za za le głe mie -
sią ce czy mam uwa żać, że te
pie nią dze mi prze pa dły? Chcę
do dać, że za si łek koń czy się
26 czerw ca, a ja jesz cze nie
mam pie nię dzy za kwie cień i
maj. Z gó ry dzię ku ję za ja ką -
kol wiek in for ma cję.

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 trans fe rze rów nież trze -
ba wy sy łać dru ki do cho do we,
któ re po win ni wy słać na Pa ni
pol ski ad res. Bez ode sła nia
tych dru ków nie wy pła cą pie -
nię dzy.
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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

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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Ko le ga py ta więź nia:
- Więc jak do te go do szło?
- Jak wcho dzi łem do środ ka,

za czą łem wier cić ka sę wier tar -
ką, na gle sły szę dźwięk ra dio wo -
zów, wzią łem sprzęt, po bie głem
na ze wnątrz i scho wa łem się do
klat ki scho do wej kil ka blo ków
da lej.

- To jak cię wy tro pi li?
- Przez prze dłu żacz...

Przy pad ko wy prze cho dzień
za trzy mu je przy pad ko we go psy -
cho lo ga i py ta.

- Prze pra szam bar dzo, gdzie
jest sta cja PKP?

Psy cho log uśmie cha się i mó -
wi.

- Nie wiem. Ale cie szę się, że
mo głem pa nu po móc.

Dla cze go blon dyn ka pi je ke fir
w su per mar ke cie?

Bo jest na nim na pi sa ne:
- Tu otwie rać!

Jaś py ta się Mał go si:
- Co mu szę ci dać abym mógł

cię po ca ło wać?
- Nar ko zę! - od po wia da Mał go -

sia.

Kum pel pod cho dzi do Szko ta,
któ ry się za wsze ją kał i za uwa ża,
że mó wi płyn nie.

- Jak to zro bi łeś? - py ta.
- Zmu szo ny by łem za mó wić

roz mo wę te le fo nicz ną z Lon dy -
nem, a wiesz, ile to kosz tu je...

W re mi zie dzwo ni te le fon. 
- Ha lo, straż po żar na? Mo ja

żo na pró bo wa ła dziś, jak się pie -

cze mię so w na szej no wej ku -
chen ce i... 

- Dzię ku je my, ale już je ste śmy
po obie dzie!

Przy cho dzi Jaś do do mu i mó -
wi do ma my: 

- Ma mo, ma mo, mam dwie
wia do mo ści: jed ną do brą i jed ną
złą. 

- To po pro szę do brą - mó wi
ma ma.

- Do sta łem piąt kę z mat my!
- No a ta zła?
- Tyl ko żar to wa łem!

Na lek cji pla sty ki na uczy ciel -
ka mó wi do uczniów:

- Dzie ci do wy ko na nia te go
ry sun ku po trzeb ny jest mięk ki
ołó wek. Ta kie ołów ki ozna czo -
ne są na pi sem B. Sprawdź cie
czy ta kie po sia da cie...Ja siu,
co ty masz na pi sa ne na ołów -
ku?

Ja sio:
- Ma de in Chi na.

- Co ro bisz w Syl we stra?
- Idę do wię zie nia.
- Znów wpa dłeś?
- Nie, ale No wy Rok na le ży

spę dzić z ro dzi ną.

Po skoń czo nej spo wie dzi ka -
pe lan wię zien ny mó wi do ska za -
ne go za kra dzie że kie szon kow -
ca:

- Gdy wyj dziesz na wol ność,
chciał bym ci po móc.

- Ksiądz nie mo że mi po móc.
Mój za wód wy ma ga bar dzo du -
żej wpra wy.

Żo na od wie dza mę ża od sia -
du ją ce go wy rok w wię zie niu i
oznaj mia:

- Mam kło pot. Na sze dzie ci są
już w wie ku, w któ rym za da je się
kło po tli we py ta nia. Chcia ły by na
przy kład wie dzieć, gdzie scho -
wa łeś zra bo wa ne pie nią dze.

Idę dwie mrów ki przez pu sty -
nię i jed na mó wi:

- Nie czu ję nóg
A na to dru ga:
- To po wą chaj mo je.

To mek wy szedł z ta tą na spa -
cer. Na gle kła nia się ja kie muś
ob ce mu męż czyź nie.

- Kto to jest? - py ta zdu mio ny
oj ciec.

- To pan z za kła du oczysz cza -
nia. Za wsze jak wy cho dzisz do
pra cy, dzwo ni do ma my i py ta
się czy te ren jest już czy sty.

Dy rek tor szko ły prze cho dzi
ko ry ta rzem obok kla sy, z któ rej
sły chać strasz ny wrzask. Wpa -
da, ła pie za rę kaw naj gło śniej
wrzesz czą ce go, wy cią ga go na
ko ry tarz i sta wia w ką cie. 

Po chwi li z kla sy wy cho dzi ko -
lej nych trzech mło dzia nów, któ -
rzy py ta ją: 

- Czy mo że my już iść do do -
mu? 

- A z ja kiej ra cji? 
- No... sko ro nasz no wy pan od

ma te ma ty ki stoi w ką cie, to chy -
ba lek cji nie bę dzie, praw da?

Oku li sta do pa cjen ta:
- Mam dla pa na dwie no wi ny,

do brą i złą.
- Niech pan za cznie od do brej,

dok to rze.
- Nie dłu go bę dzie mógł pan

czy tać bez oku la rów.
- To wspa nia le, pa nie dok to -

rze, cu dow nie! A zła?
- Ucz się pan Bra il le’a.

Ja sio do oj ca:
- Ta to ja już nie chcę ba wić się

z to bą na san kach
- Milcz sy nu i cią gnij. - od po -

wie dział oj ciec.

- Ma mo kup mi małp kę.
- A czym bę dziesz ją kar mił Ja -

siu?
- Kup mi ta ką z zoo, bo ta kich

nie wol no kar mić.

Węd karz te le fo nu je do ko le gi:
- Wpad nij do mnie ju tro ra no,

po je dzie my na ry by.
- Ale ja nie po tra fię ło wić! - od -

po wia da ten dru gi.
- Co w tym trud ne go? Na le -

wasz i pi jesz.

Przy cho dzi ba ba do ap te ki i
mó wi do ap te ka rza, że chce ku -
pić ar sze nik. 

- Po co pa ni ar sze nik? - py ta
ap te karz. 

- Chcę otruć mo je go mę ża,
któ ry mnie zdra dza. 

- Dro ga pa ni, nie mo gę pa ni
sprze dać ar sze ni ku, aby pa ni za -
bi ła mę ża, na wet w przy pad ku
gdy sy pia z in ną ko bie tą. 

Na to ko bie ta wy cią ga zdję cie,
na któ rym jej mąż ko cha się z
żo ną ap te ka rza. 

- Oooo! - mó wi ap te karz - Nie
wie dzia łem, że ma pa ni re cep tę!

Przy cho dzi Ba ca do spo wie -
dzi, za czy na się spo wia dać i
mó wi:

- Pro szę księ dza ukra dłem
łań cuch.

Ksiądz py ta: 
- Ja ki?
Na to ba ca:
- Ta ki zwy kły, trzy me tro wy.
- A co by ło na koń cu te go łań -

cu cha?
- Kro wa...

Tu ry sta wy brał się w gó ry. Po
dro dze za trzy mał się przy stud ni.
Wid niał na niej na pis: STUD NIA
BEZ DNA. Tu ry sta wrzu cił ka -
mień i na słu chu je... Nic. Wrzu cił
więk szy ka mień... Nic. Wrzu cił
ta ki du ży ka mień, na słu chu je...
Nic. Na gle do stud ni wsko czy ła
ko za. Zdzi wił się wiel ce, ale ru -
szył da lej w gó ry. Wra ca jąc na -
po tkał ba cę przy stud ni. Ba ca
py ta: 

- Pa noc ku nie wi dzie li ście mo -
jej ko zy? 

- Wi dzia łem, wsko czy ła do
stud ni. 

- Jak to wsko czy ła, jak by ła do
ta kie go du uuże go ka mie nia
uwią za na?!

Do kli ni ki den ty stycz nej przy -
cho dzi fa cet, wcho dzi do ga bi ne -
tu jed ne go ze sto ma to lo gów i
py ta:

- Ile kosz tu je wy rwa nie zę ba
bez znie czu le nia?

- 30 eu ro.
- A ile ze znie czu le niem?
- 50 eu ro.
- Po pro szę w ta kim ra zie ze

znie czu le niem.
Den ty sta apli ku je fa ce to wi

znie czu le nie i pro si, by ten po -
cze kał przed ga bi ne tem 10 mi -
nut, aż znie czu le nie za cznie
dzia łać. Po nie waż mi ja pół go -
dzi ny, a pa cjent się nie po ja wia,
wy rwi ząb wy cho dzi zdzi wio ny
przed ga bi net i spo ty ka tam
swo je go ko le gę, den ty stę z ga bi -
ne tu obok, któ ry mu opo wia da:

- Wy obraź so bie, mia łem
przed chwi lą pa cjen ta. Ależ to
był twar dziel! Uparł się, że chce
rwać zę ba bez znie czu le nia, a
kie dy mu go rwa łem, na wet się
nie skrzy wił!
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Reklama

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

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

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

Jeszcze
To był sen

ob łok
do tknię cie nie ba

lot nad ho ry zon tem

z od da li wi dzia łem nasz dom
i ogród o po ran ku ci szy

I Cie bie
z bu kie tem róż w dło ni

trzy ma nym przy ro ze śmia nej twa rzy
ocze ki wa łem że na ja wie

to się istot nie wy da rzy

Na Ja wie Sza rość
słoń ce w pro mie niach za cho du

bied na rze czy wi stość
któ ra li czy na bez dom ność

(Na wet „za mło du”)
li piec go rą cy

z bi wa ku wraż li wo ści
wra ca po kor na ra dość

i ułom ność
w nasz ogród

jesz cze owo cu ją cy
wkrót ce nie ste ty je sie nią więd ną cy

Co na to po tom ność?

*     *     *

Fakt nie do wiary
We wsze la kiej ko niunk tu rze

aby EKO -BA ŁA GAN
(Zwłasz cza tru cizn opa ry)

moż na by ło cią gle ukry wać
dzia ła jąc wbrew na tu rze...
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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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