
 Dnia 11.10.2013 roku 
weszła w życie ustawa 
o wzajemnej pomocy przy 
dochodzeniu podatków, 
należności celnych i in-
nych należności pienięż-
nych.

W myśl tej ustawy polskie 
organy podatkowe, czyli Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 
oraz Urząd Skarbowy (US) są 
zobowiązane na wniosek zagra-
nicznych organów podatkowych 
prowadzić egzekucję zadłużenia 
powstałego względem zagra-
nicznych urzędów.

Dla naszych rodaków ozna-
cza to, że jeżeli przed powrotem 

do kraju nie dopilnują zamknięcia 
wszystkich swoich spraw za grani-
cą, to do pięciu lat (w określonych 
przypadkach nawet do dziesię-
ciu lat) od powstania zadłużenia 
mogą otrzymać list z ZUS-u lub 
polskiego US z wezwaniem do 
uregulowania zadłużenia. W nie-
których przypadkach zadłużenie 
może się nigdy nie przedawnić!

Polskie instytucje w mo-
mencie otrzymania informacji z 
zagranicznego urzędu rozpoczy-
nają procedurę windykacyjną w 
oparciu o przepisy polskiego pra-
wa, co oznacza, że zajęciu pod-
legać może: rachunek bankowy, 
wynagrodzenie, ruchomości i 
nieruchomości.
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Reklama

ZUS i US ścigają 
zagranicznych dłużników

Co ważne, sama ustawa doty-
czy nie tylko krajów Unii Europej-
skiej, ale również państw nie będą-
cych członkami Unii.

Poza wzajemną windykacją za-
dłużenia ustawa przewiduje bardzo 
szeroki zakres wymiany informacji o 
podatniku. Dane, które kraje są zobo-
wiązane sobie przekazać, to między 
innymi: adres zamieszkania, posia-
dane konta bankowe, nieruchomości, 
ruchomości (np. samochód),  wyso-
kość zarobków czy dane pracodawcy.

Częstą przyczyną powstania za-
dłużenia jest ignorowanie korespon-
dencji z urzędu. Bardzo ważne jest, 
aby każdy otrzymany przez nas list 
z urzędu został odczytany, ponieważ 
może to być właśnie informacja o 
zadłużeniu, a spłacenie długu bę-
dzie znacznie mniej kosztowne i do-
starczy mniej problemów, jeżeli zro-
bione zostanie przed rozpoczęciem 
procedur windykacyjnych.

Aby uniknąć wyżej opisanych 
nieprzyjemności najlepszym roz-
wiązaniem jest bieżące monitoro-

wanie swoich urzędowych spraw 
podczas przebywania za granicą 
oraz zakończenie ich przed powro-
tem do kraju. Szczególną uwagę 
zwrócić należy na zamknięcie ra-
chunku bankowego, spraw zwią-
zanych z zagranicznym ubezpie-
czeniem oraz zgłoszenie wyjazdu 
w instytucjach wypłacających róż-
nego rodzaju świadczenia socjal-
ne i zasiłki  (np. zasiłek rodzinny). 
Zazwyczaj nie są to zadania proste 
i jest wiele spraw, których należy 
dopilnować przez wyjazdem, dlate-
go warto w tej sytuacji skorzystać 
z usług profesjonalnego biura zaj-
mującego się sprawami socjalno-
-podatkowymi. 

Przykłady pism wysyłanych do 
osób, które nie spłaciły długów w 
związku z dodatkiem Zorgtoeslag 
są ukazane na stronach 3-6 (fot.1, 
fot.2, fot.3, fot.4).

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY 

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

ANNA KŁOSOWSKA  WWW.

ROZLICZSIE.PLFOT. FREEIMAGES.COM / JACLYN TWIDWELL

FOT. FREEIMAGES.COM / JUSTINE FG

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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7Nasza Holandia

PRACA

Blacharz samochodowy. 
Pracownicy poszukiwani:  Blacharz 
samochodowy. Wymagania: komu-
nikatywny język holenderski. Kon-
takt : Magdalena - 0643887292 
e-mail : rotterdamzuid@inperson.
nl. Wyplata od 14 euro / h. Praca 
: Rotterdam i okolice.

Koordynator. Miejsce pra-
cy- Holandia (Hoofddorp). Zakres 
obowiązków: kontakt z klientem, 
rekrutacja pracowników, dbanie o 
dobre relacje z klientami, wdraża-
nie nowych pracowników i plano-
wanie ich do pracy. Wymagania: 
gotowość do pracy w nienormo-
wanych godzinach od poniedziałku 
do niedzieli, prawo jazdy kat. B, 
komunikatywna znajomość języka 
angielskiego lub holenderskiego, 
bardzo dobre zdolności interperso-
nalne i nastawienie na współpracę, 
umiejętność współpracy z ludźmi, 
zdolności przywódcze, odporność 
na stres. Oferujemy: stabilne wa-
runki zatrudnienia na podstawie 
umowy o prace, atrakcyjne wyna-
grodzenie, przyjazne środowisko 
pracy. Rekrutacja: Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych na 
praca@p-tempoline.nl w treści wpi-
sując KOORDYNATOR. Uprzejmie 
informujemy, że skontaktujemy się 
tylko z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o załączenie do aplikacji 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

MONTER RUSZTOWAŃ. 
ROTTERDAM - 600 EUR netto 
tygodniowo. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych mon-
terów rusztowań do pracy w Rot-
terdam-Europoort. Główny wyko-
nawca: HERTEL. Liczba osób: 2. 
WYMAGANIA: doświadczenie na 
w/w stanowisku, własne zakwate-
rowanie w okolicach Rotterdamu, 
certyfikat DNV, komunikatywny 
język obcy (testy BHP na wejściu 
na projekt), VCA lub SCC, auto 
(1 na grupę). OFERTA: holender-
ska umowa o pracę, stawka 540 
EUR netto/40 godzin, dopłata do 
mieszkania: 60 EUR, wakacyjne/
rezerwowe: 30 EUR/tydzień, dar-
mowe ubezpieczenie. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt +48 
511790286 (w razie problemów z 
połączeniem prosimy o SMS - od-
dzwonimy).

Robotnicy ziemni. Zatrudni-
my 3 robotników do prac ziemnych 
w porcie w Antwerpi. Szczegóły 
prac: Wykonywanie połączeń ka-
nałów ściekowych, walcowanie, po-
miar w kranie, prowadzenie dźwi-
gu, robienie zdjęć dostarczonych 
prac, spisywanie i wykonywanie ar-

kuszy pracy, … Umieszczanie wpu-
stów ulicznych, praca z urządze-
niem poziomującym. Wymagamy: 
aktualnych dokumentów VCA, Do-
świadczenia, własnej działalności 
gospodarczej, dobrej znajomości 
j. angielskiego lub niderlandzkie-
go komunikatywnie, przynajmniej 
jedna osoba w ekipie, własnego 
transportu. Oferujemy płacę do 
uzgodnienia, współpracę długofa-
lową. tele: +48729475717.

Monter Izolacji Przemy-
słowych – foamglass. Dla na-
szego partnera biznesowego szu-
kamy monterów izolacji z dobrą 
znajomością i umiejętnościami do 
pracy z szkłem piankowym/spie-
nionym. Jeśli jesteś doświadczony 
w tego typu izolacjach i gotowy do 
współpracy skontaktuj się z nami: 
poland@trainingscaffolding.com. 
Praca dla doświadczonych monte-
rów izolacji przemysłowych na Za-
kładzie DOW w Terneuzen. Praca 
głównie z „foam glass-em”.  Praco-
dawca szuka również brygadzisty i 
obmiarowca. Chętnych prosimy o 
kontakt! 

Operator wózka widło-
wego – EPT. Agencja Pracy 
TPM poszukuje pracownika z 
uprawnieniami na wózki widło-
we - EPT . Jest to połączenie prac 
produkcyjnych (fizycznych) z pra-
cą operatora wózka widłowego w 
fabryce zajmującej się przetwór-
stwem mięsnym. Wymagania: 
uprawnienia na wózki widłowe, 
znajomość j. angielskiego. Agen-
cja Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-
wej, legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę 
10.12 euro brutto/h. Charakter 
pracy: praca na dłuższy okres. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
OPERATOR-EPT na adres: info@
theperfectmatch.pl lub info@tp-
mwork.com, Kontakt telefoniczny 
pod numerem +48618205550 
(Certyfikat nr 2318). Po ówcze-
snym uzgodnieniu WARUNKIEM 
KONIECZNYM jest dotarcie do 
biura w Helmond w celu podpi-
sania stosownych dokumentów. 
W treści CV prosimy o wpisanie 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 
883). Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandydata-
mi. www.tpmwork.com/.

Dekarz. Praca w Holan-
dii. OCZEKIWANIA: min. 3-letnie 
doświadczenie w zawodzie, ko-
munikatywna znajomość j.nie-
mieckiego, angielskiego lub ho-
lenderskiego, prawo jazdy kat. B i 
własny samochód mile widziane, 
gotowość do podjęcia pracy za 
granicą. Oferujemy: atrakcyjne 
wynagrodzenie/ tygodniowe wy-
płaty, bezpłatne zakwaterowanie, 
holenderska umowa o pracę, 
ubezpieczenie zdrowotne. Zainte-
resowanych Kandydatów prosimy 

o przesłanie aplikacji (CV) drogą 
mailową na adres: joanna@worxx.
nl, Tel. 0031 485 350 380.

Tynkarzy maszynowych. 
Poszukujemy ekipę 2 tynkarzy 
maszynowych do prac wewnątrz 
budynków mieszkalnych. Praca na 
terenie Belgi. Wymagamy: prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
doświadczenia w prowadzeniu ww 
prac, znajomości j. Angielskiego 
bądź niderlandzkiego komunika-
tywnie, Prawo jazdy kat. B, własny 
samochód. Zapewniamy: pomoc w 

załatwieniu zakwaterowania, stała 
płacę (do uzgodnienia), narzędzia 
pracy. Współpraca długofalowa. 
Zgłoszenia pod nr tel: +48 729 
475 717.

Lakiernik samochodowy. 
Pracownicy poszukiwani: Lakiernik 
samochodowy. Wymagania: komu-
nikatywny język holenderski. Kon-
takt : Magdalena - 0643887292 
e-mail : rotterdamzuid@inperson.
nl. Wyplata od 14 euro / h. Praca 

: Rotterdam i okolice.

Zbrojarz. Wymagania:  do-
świadczenie na w/w stanowisku, 
komunikatywny język obcy, auto 
(na grupę), mile widziane VCA (nie 
jest to wymóg konieczny). Oferta:  
holenderska umowa o pracę, co-
tygodniowe wynagrodzenie: 480 
EUR netto/40 godzin, wakacyjne: 
30 EUR/tydzień, darmowe zakwa-

CIĄG DALSZY NA STR. 8
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terowanie, ubezpieczenie opłacone 
przez pracodawcę. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt pod nr 
tel. +48 511790286 (w godzinach 
9-16).

Monter fasad. Dla naszego 
klienta poszukujemy monterów fa-
sad. Oczekiwania: doświadczenie 
na w/w stanowisku, mile widzia-
ne brygady, zdolności manualne, 
znajomość języka angielskiego lub 
niemieckiego. VCA. Oferujemy: za-
trudnienie na warunkach holender-
skich, ubezpieczenie zdrowotne, 
atrakcyjne wynagrodzenie, kwa-
tera w pełni wyposażona, bezpłat-
na. Osoby zainteresowane proszę 
o przeslania aplikacji na adres: 
joanna@worxx.nl, Tel.0031 485 
350 380.

Dekarze dachów płaskich. 
Zatrudnimy dekarzy. Praca na te-
renie Belgii. Praca przy montażu 
dachów płaskich, papa, epdm, ro-
ofing. Wymagamy: Doświadczenia, 
własnej działalności gospodarczej, 
znajomości j. angielskiego lub ni-
derlandzkiego komunikatywnie, 
przynajmniej jedna osoba w eki-

pie,  własnego transportu. Oferu-
jemy płacę od 18 Euro/godz. w 
górę, współpracę długofalowa a 
także pomoc w założeniu firmy a 
także zakwaterowania. Informa-
cje pod numerem telefonu: +48 
729475717.

Praca produkcyjna. Szu-
kasz pracy w Holandii? Nie cze-
kaj, zapoznaj się z ofertą Agencji 
Pracy TPM B.V. i prześlij do nas 
swoje CV! Poszukujemy osób chęt-
nych do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą przede wszystkim 
prace polegające na pakowaniu 
oraz sortowaniu produktów na 
taśmie produkcyjnej w zakładach 
zajmujących się produkcją ziół i 
przypraw oraz w zakładach prze-
twórstwa mięsnego (pakowanie 
kiełbas, szaszłyków, sortowanie 
produktów, przekładanie goto-
wych produktów do kartonów itp). 
Agencja Pracy TPM B.V. oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypłaty 
na konto, możliwość pracy długo-
terminowej, legalną pracę zgodną 
z holenderskim Układem Zbioro-
wym Pracy (zwanym CAO). CHA-
RAKTER PRACY: od marca 2018. 
Osoby zainteresowane prosimy 

o przesłanie uaktualnionego CV 
(wraz z ujęciem ostatniego praco-
dawcy) z dopiskiem PRODUKCJA 
na adres: info@tpmwork.com (Cer-
tyfikat nr 2318). Telefon kontak-
towy: +48618205550. W treści 
CV prosimy o wpisanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z usta-
wą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 
Nr 133, poz. 883). www.tpmwork.
com. Po ówczesnym uzgodnieniu 
WARUNKIEM KONIECZNYM jest 
dotarcie biura w Helmond w celu 
podpisania stosownych dokumen-
tów. Zastrzegamy sobie prawo do 
rozmowy z wybranymi osobami. 

MALARZ PRZEMYSŁOWY. 
HOLANDIA. Zagraniczna firma po-
szukuje doświadczonych malarzy 
przemysłowych do pracy na licz-
nych projektach na terenie Holan-
dii. WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, auto (1 na 
grupę), komunikatywna znajo-
mość języka obcego (angielski/
niderlandzki/niemiecki). OFERTA: 
holenderska umowa o pracę, staw-
ka do negocjacji, zakwaterowanie 
zapewnione przez pracodawcę 

(płatne 85 EUR/tydzień), ubezpie-
czenie. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV na adres cv@
ch-24.com (w tytule prosimy wpi-
sać „MALARZ PRZEMYSŁOWY - 
HOLANDIA”).

PRACE PORZĄDKOWE. 
Szukasz pracy na terenie Holandii? 
Zapoznaj się z ofertą Agencji Pracy 
TPM i prześlij do nas swoje CV! Po-
szukujemy osób chętnych do pracy 
w Holandii. W skład oferty wchodzą 
prace porządkowe w zakładach 
przetwórstwa mięsnego. Wymaga-
nia: znajomość języka angielskie-
go w stopniu komunikatywnym. 
Agencja Pracy TPM oferuje: zakwa-
terowanie, ubezpieczenie zdrowot-
ne, transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), stawkę godzinową 
10.12 euro brutto/h. CHARAKTER 
PRACY: praca od lutego 2018. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem PRACE 
PORZĄDKOWE na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@tpm-
work.com LUB rejestrację poprzez 
formularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz (Certyfikat nr 

2318). W celu uzyskania informa-
cji na temat szczegółów prosimy o 
kontakt telefoniczny w dni robocze 
pod numerem +48 61 820 55 50. 
W treści CV prosimy o wpisanie zgo-
dy na przetwarzanie danych osobo-
wych: Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla reali-
zacji procesu rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883). Po ów-
czesnym uzgodnieniu WARUNKIEM 
KONIECZNYM jest dotarcie biura 
w Helmond w celu podpisania sto-
sownych dokumentów (Certyfikat 
nr 2318). Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandydata-
mi. www.tpmwork.com.

Lakiernik samochodowy. 
HOLANDIA. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych lakier-
ników samochodowych do pracy w 
okolicach Rotterdamu lub Amster-
damu. Wymagania:  min. 3 lata do-
świadczenia na w/w stanowisku, 
komunikatywna znajomość języka 
obcego (angielski/niemiecki/ni-
derlandzki), mile widziane własne 
auto. Oferta: stawka 11-12 EUR/
godzina netto, min. 38 godzin/
tydzień, zakwaterowanie opłaco-
ne przez pracodawcę (1-osobowy 

pokój), darmowe ubezpieczenie, 
płatna kilometrówka. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt +48 
864711471 (w razie problemu z 
połączeniem prosimy o SMS - od-
dzwonimy) lub cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać „LAKIERNIK 
SAMOCHODOWY”).

Kasjer-sprzedawca. Zapol-
ski Food Center w Helmond szuka 
osób na stanowisko Kasjer-sprze-
dawca. Wymagamy: Chęci do pra-
cy, Dyspozycyjności. Mile widziane: 
Doświadczenie w pracy w handlu, 
Znajomość języka niderlandzkie-
go (lub angielskiego). Oferujemy: 
Umowę na określony czas, Pracę 
w dynamicznym rozwijającym się 
zespole, Możliwości rozwoju za-
wodowego, Wynagrodzenie odpo-
wiednio do funkcji i kompetencji. 
Zainteresowanych prosimy o prze-
słanie CV na adres: hr@zapolski.nl 
(Z dopiskiem „Helmond” w tytule).  
Podania przez Messengera nie są 
brane pod uwagę. Skontaktujemy 
się tylko z wybranymi kandydata-
mi.

Mechanik samochodo-
wy. Pracownicy poszukiwani: 

Nasza Holandia

PRACA

Reklama
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Mechanik samochodowy. Wy-
magania: komunikatywny język 
holenderski. Kontakt : Magdale-
na - 0643887292 e-mail : rotter-
damzuid@inperson.nl. Wyplata od 
14 euro / h. Praca : Rotterdam i 
okolice.

Ekipę murarzy. Zatrudnimy 
4os. ekipę murarską. Zatrudnimy 4 
os. ekipę doświadczonych murarzy 
do pracy w Belgii. (Klinkier, blocz-
ki betonowe). Miejscowość Oevel. 
Wymagamy: własnej działalności 
gospodarczej, posiadania Prawa 
do jazdy (własny transport), zna-
jomości języka angielskiego lub 
niderlandzkiego komunikatywnie, 
przynajmniej jedna osoba w ekipie,  
jedna osoba musi mieć doświad-
czenie w kierowaniu pracami. Naj-
ważniejsze zadania do wykonania 
to: Prace betonowe (widoczne), Mu-
rowanie silki,  Zamieszczanie izola-
cji, Murowanie klinkieru, Pomagać 
w dodatkowych pracach (prace be-
tonowe / belki itd.). Wstępnie, jeże-
li pogoda będzie sprzyjała to chcie-
libyśmy rozpocząć prace w piwnicy 
od 12/03/2018 przez 2 tygodnie. 
Po 2 tygodniach będzie przerwa do 
23/04/2018. Od tej daty ruszamy 
z projektem przez 1 rok. Oferuje-
my płacę od 18 Euro/godz w górę, 

współpracę długofalowa a także 
zakwaterowanie u inwestora. Infor-
macje pod numerem telefonu: +48 
729475717.

Monter Izolacji Przemysło-
wych. OFERTA PRACY: poszukuje-
my osób do pracy na stanowisko: 
MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁO-
WYCH. WYMAGANIA: doświadcze-
nie minimum 2 lata, znajomość 
języka angielskiego w stopniu 
komunikatywnym, prawo jazdy, 
certyfikat VCA. START: 19 marca 
2018. MIEJSCE PRACY: Holandia. 
ZATRUDNIENIE: Kontrakt 3-6 mie-
sięcy. Pracodawca szuka również 
brygadzisty i obmiarowca. Jeśli 
jesteś doświadczony i gotowy do 
współpracy prześlij swoją aplikację 
na nasz adres mailowy: poland@
trainingscaffolding.com. W prze-
syłanych aplikacjach CV prosimy 
również o dopisanie klauzuli: “Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych 
w niniejszym formularzu aplikacyj-
nym dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dnia 29.08.97 o 
Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 
Nr 133 poz 883)”.

Monter karton-gips. Po-
szukujemy doświadczonych 

monterów ścianek działowych i 
podwieszanych sufitów, stawianie 
metalowych konstrukcji/szkiele-
tów i pokrywanie ich prefabrykata-
mi. Wymagania: doświadczenie na 
w/w stanowisku, dokładność oraz 
właściwa i terminowa realizacja 
zadań, dobra znajomość : języka 
angielskiego lub j. niemieckiego, 
prawo jazdy i własny samochód, 
dostępność na długi okres czasu. 
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodze-
nie, zakwaterowanie nieodpłatne, 
ubezpieczenie. Zainteresowanych 
kandydatów prosimy o przeslanie 
swojego CV w języku polskim lub 
niemieckim na adres : joanna@
worxx.nl, kontakt telefoniczny 
0031 485 350 380.

CIEŚLA SZALUNKOWY – 
BELGIA. Belgijska firma poszuku-
je doświadczonych cieśli szalunko-
wych. WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku (system peri, 
doka), podstawowa znajomość 
języka angielskiego, prawo jazdy 
kat. B. OFERTA: belgijska umowa o 
pracę, stawka do negocjacji, firma 
zapewnia auto i narzędzia, zakwa-
terowanie w 1-osobowym pokoju, 
ubezpieczenie obowiązujące na te-
renie całej UE opłacone przez pra-
codawcę. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod nr tel. +48 
573313366 lub o przesłanie cv 

na adres cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „CIEŚLA SZALUN-
KOWY - BELGIA”).

Pracownik działu mię-
snego. Zapolski Food Center w 
Helmond szuka osób na stano-
wisko: Pracownik działu mięsne-
go. Wymagamy: Chęci do pracy, 
Dyspozycyjności. Mile widziane: 
Doświadczenie w pracy w handlu, 
Znajomość języka niderlandzkie-
go (lub angielskiego). Oferujemy: 
Umowę na określony czas, Pracę 
w dynamicznym rozwijającym się 
zespole, Możliwości rozwoju za-
wodowego, Wynagrodzenie odpo-
wiednio do funkcji i kompetencji. 
Zainteresowanych prosimy o prze-
słanie CV na adres: hr@zapolski.nl 
(Z dopiskiem „Helmond” w tytule).  
Podania przez Messengera nie są 
brane pod uwagę. Skontaktujemy 
się tylko z wybranymi kandydata-
mi.

MONTER CENTRALNE-
GO OGRZEWANIA. 690 EUR 
NETTO/40 H. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych mon-
terów centralnego ogrzewania do 
pracy na licznych projektach w 
okolicach Rotterdamu lub Amster-
damu. WYMAGANIA: min. 5 lat do-
świadczenia na w/w stanowisku, 

komunikatywna znajomość języka 
obcego (sprawdzana podczas roz-
mowy telefonicznej), wykształcenie 
zawodowe (ew. udokumentowane 
doświadczenie w zawodzie), wła-
sne narzędzia i odzież ochronna, 
CV w języku obcym, umiejętność 
spawania TIG, preferowane osoby 
z własnym autem, mile widziane 
VCA (nie jest to wymóg koniecz-
ny). OFERTA: legalne zatrudnienie 
w oparciu o holenderską umowę 
o pracę, atrakcyjne wynagrodze-
nie (690 EUR netto/40 godzin), 
możliwość podjęcia długotermino-
wej współpracy, zakwaterowanie 
zapewnione przez pracodawcę. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt: +48 864711471 lub cv@
ch-24.com.

Monter konstrukcji sta-
lowych / monter rurociągów 
/ spawacz.  OD ZARAZ! Firma 
budowlana poszukuje doświad-
czonych pracowników na liczne 
projekty w Europie na obiektach 
przemysłowych. WYMAGANIA: 
doświadczenie min. 5 lat, biegła 
znajomość języka angielskiego, 
prawo jazdy kat. B, umiejętność 
obsługi MS Office. OFERTA: dłu-
goterminowy kontrakt (polska lub 
brytyjska umowa o pracę), darmo-
we zakwaterowanie, przejazdy/
przeloty opłacone przez pracodaw-

cę, ubezpieczenie, stawka do nego-
cjacji (zależna od doświadczenia, 
umiejętności, certyfikatów). Osoby 
zainteresowane prosimy o przesła-
nie CV na adres cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać „PROJEKTY 
NA OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH 
W EUROPIE”).

Cieśla-stolarz budowlany. 
3 letnie doświadczenie na w/w 
stanowisku pracy, posiadanie 
wiedzy z zakresu budownictwa, 
komunikatywna znajomość języka 
angielskiego, niemieckiego lub ni-
derlandzkiego, własne narzędzia 
i ubranie robocze, gotowość do 
podjęcia pracy na terenie Holan-
dii, własny samochód na dojazd 
do pracy. OFERUJEMY: atrakcyjne 
wynagrodzenie, zatrudnienie na 
warunkach holenderskich, ubez-
pieczenie zdrowotne, kwatera w 
pełni wyposażona, bezpłatna. Za-
interesowanych kandydatów prosi-
my o przeslanie aplikacji w języku 
polskim, angielskim lub niemiec-
kim na adres: joanna@worxx.nl. T : 
0031 485 350 380.

MONTER RUSZTOWAŃ – 
CUPLOCK. 540 EUR netto/40 
h + darmowe zakwaterowanie. 
Holenderska firma poszukuje do-
świadczonych monterów ruszto-
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wań do pracy w systemie cuplock. 
Główny wykonawca: HARSCO. 
WYMAGANIA: doświadczenie na 
w/w stanowisku, certyfikat DNV, 
komunikatywny język obcy, VCA 
lub SCC, auto (1 na grupę). OFER-
TA:  holenderska umowa o pracę, 
stawka 540 EUR netto/40 godzin, 
wakacyjne/rezerwowe: 30 EUR/
tydzień, darmowe ubezpieczenie. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt +48 511790286 (w razie 
problemów z połączeniem prosimy 
o SMS - oddzwonimy).

Operator wózka widłowe-
go – FORKLIFT. Agencja Pra-
cy TPM poszukuje pracownika z 
uprawnieniami na wózki widłowe 
- forklift . Jest to połączenie prac 
produkcyjnych (fizycznych) z pracą 
operatora wózka widłowego w fa-
bryce zajmującej się produkcją ziół 
i przypraw. Wymagania:  uprawnie-
nia na wózki widłowe, znajomość j 
.angielskiego. Agencja Pracy TPM 
oferuje:zakwaterowanie, ubezpie-
czenie zdrowotne, transport na 
terenie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawkę 9.11 euro brutto/h. Cha-
rakter pracy: praca na dłuższy 

okres. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
FORKLIFT na adres: info@theper-
fectmatch.pl lub info@tpmwork.
com. Kontakt telefoniczny pod 
numerem +48618205550 (Cer-
tyfikat nr 2318). Po ówczesnym 
uzgodnieniu WARUNKIEM KO-
NIECZNYM jest dotarcie do biura 
w Helmond w celu podpisania sto-
sownych dokumentów. W treści CV 
prosimy o wpisanie zgody na prze-
twarzanie danych osobowych: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz. 883). Zastrzegamy sobie pra-
wo rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

Kasjer-sprzedawca. Zapol-
ski Supermarkt w Tilburgu szuka 
osób na stanowisko: Pracownik 
działu mięsnego. Wymagamy: 
Chęci do pracy, Dyspozycyjności. 
Mile widziane: Doświadczenie w 
pracy w handlu, Znajomość języka 
niderlandzkiego (lub angielskiego). 
Oferujemy: Umowę na określony 
czas, Pracę w dynamicznym roz-
wijającym się zespole, Możliwości 
rozwoju zawodowego, Wynagro-
dzenie odpowiednio do funkcji i 

kompetencji. Zainteresowanych 
prosimy o przesłanie CV na ad-
res: hr@zapolski.nl (Z dopiskiem 
„Tilburg” w tytule).  Podania przez 
Messengera nie są brane pod uwa-
gę. Skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.

Monter samochodowy. 
Pracownicy poszukiwani: Monter 
samochodowy. Wymagania: komu-
nikatywny język holenderski. Kon-
takt : Magdalena - 0643887292 
e-mail : rotterdamzuid@inperson.
nl. Wyplata od 14 euro / h. Praca 
: Rotterdam i okolice.

Blacharz samochodowy. 
HOLANDIA. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych bla-
charzy samochodowych. Zakres 
obowiązków: demontaż części 
karoserii, szpachlowanie, prze-
cieranie, ew. wspawywanie, przy-
gotowanie pod malowanie, mon-
taż po malowaniu. Wymagania: 
komunikatywny język obcy, mile 
widziane własne auto. Oferta: 
holenderska umowa o pracę, 
11-12 EUR netto/h, darmowe 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
opłacone przez pracodawcę, 
płatna kilometrówka. Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt +48 573 313 366 (w razie 

problemy z połączeniem prosimy 
o SMS- oddzwonimy) lub e-mail 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „BLACHARZ SAMOCHODO-
WY”).

 

Cieśla dachowy / dekarz. 
Zagraniczna firma poszukuje do-
świadczonych cieśli dachowych/
dekarzy. Dachy spadziste - dachów-
ka, ew. blachodachówka. Liczba 
osób: 2. WYMAGANIA: min. 3 lata 
doświadczenia na w/w stanowi-
sku, podstawowe narzędzia dekar-
skie, auto (1 na parę), dobry język 

obcy (1 osoba na parę). OFERTA: 
holenderska umowa o pracę, staw-
ka 11-12 EUR/godzina netto, coty-
godniowe wynagrodzenie, darmo-
we zakwaterowanie, ubezpieczenie 
opłacone przez pracodawcę. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt: 
+48 864711471 lub o przesłanie 
CV na adres cv@ch-24.com (w tytu-
le proszę wpisać („CIEŚLA DACHO-
WY/DEKARZ - HOLANDIA”). 

ELEKTRYK PRZEMYSŁO-
WY. HOLANDIA. Holenderska 
firma poszukuje doświadczonych 

elektryków do pracy na obiektach 
przemysłowych w okolicach Rot-
terdamu. WYMAGANIA: doświad-
czenie na podobnym stanowisku 
(minimum 3 lata), komunikatyw-
na znajomość języka obcego (an-
gielski/niemiecki/niderlandzki), 
podstawowe narzędzia, mile wi-
dziane własne auto, CV w języku 
obcym, na niektórych projektach 
wymagane są własne ubrania 
ochronne. OFERTA: holenderska 
umowa o pracę, cotygodniowe 
wynagrodzenie: 675-715 EUR net-
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to za 40 godzin, zakwaterowanie 
w 1-osobowym pokoju (100-120 
EUR tygodniowo), na niektórych 
projektach możliwe są dodatko-
wo płatne nadgodziny oraz praca 
w weekend (150 procent lub 200 
procent stawki podstawowej). Oso-
by zainteresowane prosimy o prze-
słanie Cv na adres cv@ch-24.com.

LAKIERNIK/POMOCNIK 
LAKIERNIKA. Agencja Pracy 
TPM poszukuje lakierników oraz 
pomocników lakiernika do pracy 
w Holandii. Jest to praca w trak-
cie, której masz szansę zdobyć 
doświadczenie przy przygotowaniu 
i malowaniu samolotów. Wyma-
gania: doświadczenie przy malo-
waniu lub przygotowaniu do malo-
wania samochodów czy pojazdów 
użytkowych  lub doświadczenie 
przy przygotowaniu lub malowaniu 
przemysłowym. Agencja Pracy The 
Perfect Match B.V. oferuje: zakwa-
terowanie, ubezpieczenie zdrowot-
ne, transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), stawkę godzinową 
w 3-miesięcznym okresie prób-

nym (szkolenie/Nauka branży) 8 
euro netto/h, po okresie próbnym 
9-10 euro netto/h. CHARAKTER 
PRACY: praca na dłuższy okres. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem SA-
MOLOTY na adres: info@theper-
fectmatch.pl lub info@tpmwork.
com (Certyfikat nr 2318). Po 
ówczesnym uzgodnieniu WARUN-
KIEM KONIECZNYM jest dotarcie 
do biura w Helmond w celu pod-
pisania stosownych dokumentów 
(Certyfikat nr 2318/1b). W treści 
CV prosimy o wpisanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla po-
trzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z usta-
wa z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133, poz. 883). Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.com.

PRACOWNIK OGÓLNO-
BUDOWLANY. HOLANDIA. 
Holenderska firma poszukuje pra-
cowników ogólnobudowlanych do 
pracy w rejonie Limburgia. WYMA-
GANIA: doświadczenie w branży 
budowlanej, własny środek trans-
portu, komunikatywny język obcy, 
VCA. OFERTA: legalne zatrudnienie 
w oparciu o holenderską umowę 

o pracę, stawka 12 EUR netto/h, 
cotygodniowe wynagrodzenie, za-
kwaterowanie w 1-osobowym po-
koju opłacone przez pracodawcę, 
darmowe ubezpieczenie. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt 
+48 511 790 286 (w razie pro-
blemów z połączeniem prosimy o 
SMS-oddzwonimy).

Pracownik działu mię-
snego. Zapolski Supermarkt w 
Tilburgu szuka osób na stanowi-
sko: Pracownik działu mięsne-
go. Wymagamy: Chęci do pracy, 
Dyspozycyjności. Mile widziane: 
Doświadczenie w pracy w handlu, 
Znajomość języka niderlandzkie-
go (lub angielskiego). Oferujemy: 
Umowę na określony czas, Pracę 
w dynamicznym rozwijającym się 
zespole, Możliwości rozwoju za-
wodowego, Wynagrodzenie odpo-
wiednio do funkcji i kompetencji. 
Zainteresowanych prosimy o prze-
słanie CV na adres: hr@zapolski.
nl (Z dopiskiem „Tilburg” w tytule).  
Podania przez Messengera nie są 
brane pod uwagę. Skontaktujemy 
się tylko z wybranymi kandydata-
mi.

Pracownik produkcji 
(k/m). Zakłady drobiarskie (Dolna 
Saksonia, Niemcy). Agencja Pracy 
Concept Plus Sp. z o.o. (nr 11738) 
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poszukuje dla swojego klienta 
pracowników na stanowisko: 
Pracownik produkcji (k/m) – Za-
kłady drobiarskie. Miejsce pracy: 
Wietze koło Hannoveru lub Haren. 
Zakres obowiązków: Pakowanie i 
przepakowywanie produktów dro-
biarskich, Prace fizyczne przy po-
szczególnych liniach i maszynach 
produkcyjnych, Kontrola jakości. 
Czego oczekujemy od Ciebie, je-
śli się zdecydujesz: Umiejętności 
pracy w zespole, Wytrzymałości 
fizycznej, Mile widziany własny 

samochód. Na co możesz liczyć 
z naszej strony: Wynagrodzenie 
9,23 euro brutto/h (od 1.04.2018 
wzrost stawki do 9,49 euro) – za-
robki według taryfy płac iGZ oraz 
dodatki i premie, Umowa o pracę 
na warunkach niemieckich, Kom-
fortowe zakwaterowanie, Wsparcie 
polskiego koordynatora, Możliwość 
zostania przejętym przez zakład. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
przesyłanie CV z dopiskiem: Pra-
cownik produkcji na adres e-mail: 
pki@cp-personal.com.

Glazurnik / kafelkarz. 
Opis stanowiska: przygotowanie 
podłoża, układanie płytek, fugo-
wanie. Wymagania: doświadcze-
nie min. 5 lat, komunikatywna 
znajomość języka niemieckiego 
lub angielskiego, prawo jazdy 
kategorii B + własne auto. Ofe-
rujemy: umowę o pracę na cały 
etat, stabilną pracę na dłuższy 
okres czasu, zapewnione odpłat-
ne zakwaterowanie. Uprzejmie 
informujemy, że skontaktujemy 
się tylko z wybranymi kandyda-

tami. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesyłanie aplikacji na 
joanna@worxx.nl, T: 0031 485 
350 380.

Mechanik samochodowy. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
mechanika samochodowego . 
Jest to praca w miejscowości 
Helmond. Wymagania: doświad-
czenie w pracy na ww. stanowi-
sku. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 

Holandii, cotygodniowe wypła-
ty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
Charakter pracy: praca na dłuż-
szy okres. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z dopi-
skiem MECHANIK SAMOCHODO-
WY na adres: info@theperfect-
match.pl lub info@tpmwork.com 
(Certyfikat nr 2318). Po ówcze-
snym uzgodnieniu WARUNKIEM 
KONIECZNYM jest dotarcie do 

biura w Helmond w celu podpi-
sania stosownych dokumentów. 
W treści CV prosimy o wpisanie 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 
883). Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie 
państwo transportu na tere-
nie Holandii, Niemiec, Belgii? 
Dobrze trafiliście. Oferuje bez-
pieczny transport z adresu pod 
adres w rozsądnej cenie. Prze-
wóz maksymalnie dla 4 osób 
komfortowym samochodem 
w miłej atmosferze. Prowadzę 
obsługę lotnisk Eindhoven, 
Weeze, Dortmud. Oferuje do-
jazdy do urzędów, lekarzy, na 
dyskoteki-Luna, Shuffle,Gel-
dern i inne. Usługa także do-
tyczy zakupów (również w go-
dzinach nocnych i weekendy), 
także pomoc w małych prze-
prowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Loka-
lizacja Cuijk koło Nijmegen. 
Postaw na sprawdzonych, za-
oszczędzisz pieniądze i nerwy. 
Pozdrawiam. Telefon: Dzwoń 
każdego dnia o każdej porze 
+31687323783.

Transport – oferuję: 
Wolne miejsca do POLSKI NAJ-
TANIEJ. Podkarpackie, Wielko-
polskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Łódzkie, 
Małopolskie, Śląskie, Opolskie. 
POLSKA 0048-516496652 
HOLANDIA 0031-68488678. 
5ty przejazd GRATIS, atesto-
wane fotele, nowe samocho-
dy, wifi, klimatyzacja, najlepsi 
kierowcy z wieloletnim do-
świadczeniem, często podwój-
ne obsady, szybkie mikrobusy 
busy oraz duże busy z DVD, 
ubezpieczenie podczas podróż, 
najkrótszy czas przejazdu, 
uprzejmi, profesjonalni kierow-
cy. ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD 
NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWI-
SKO, DATĘ PLANOWANEGO 
WYJAZDU, NUMER TELEFONU 
ORAZ DOKŁADNY Łódzkie, 
Wielkopolskie, Dolnoślą-
skie, Lubuskie, Świętokrzy-
skie, Podkarpackie. POLSKA 
0048-516496652 HOLANDIA 
0031-684886783, www.vip-
-trans.pl.

Transport – oferuję: 
Komfortowo z Adresu pod 
Adres do Niemiec i Holandii 
– LancCar. PL +48 514 436 
222 NL +31 620 999 731, 
www.lanccar.eu. Jeżeli ce-
nisz sobie komfort i wygodę 
wybierz LancCar. Posiadamy 
samochody Renault Master 
z zabudową VIP: komfortowe 
siedzenia z dużą ilością miej-
sca, dodatkowe ogrzewanie, 
klimatyzacja, dvd, wi-fi na 
terenie Polski. Świadczymy 
usługi w zakresie przewozu 
osób z południowej Polski 
przez środkowe Niemcy do 
Holandii i Belgii, przewozimy 
ludzi z adresu pod adres, or-
ganizujemy wyjazdy weeken-
dowe do dowolnego miasta w 
Europie, możliwość wynajęcie 
samochodu z kierowcą lub 
bez. Jeśli masz jakieś pytania 
zadzwoń lub napisz. 

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC 
I HOLANDII. Przewóz osób 
Polska - Niemcy – Holandia. 
Obsługujemy województwa: 
OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, 
ŚLĄSKIE. Ceny przejazdu: 
Polska - Holandia: od 250 zł. 
Holandia - Polska: od 60 euro. 
Firma Inter- tour oferuje Pań-
stwu: indywidualne przewozy 
do Niemiec i Holandii, trans-
port zorganizowanych grup 
z dowolnych miejsc oraz w 
dowolnych terminach, trans-
port z miejsca zamieszkania 
bezpośrednio pod wskazany 
adres, atrakcyjne ceny, zniżki 
dla dzieci do 15 lat, spokojną 
i komfortową podróż. Nasza 
firma dysponuje nowocze-
sną flotą około 75 pojazdów, 
która na bieżąco jest moder-
nizowana. Wszystkie nasze 
samochody znajdują się w 
nienagannym stanie technicz-
nym. Chcesz dotrzeć szybko i 
bezpiecznie? Nie szukaj wię-
cej. Kontakt: www.inter-tour.
eu, Tel: +48 602 782 271, Tel: 
+48 77 484 40 11.
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Reklama

Witam, 
Mam pytanie. Jestem w 10 

tygodniu ciąży i bardzo źle ją 
przeżywam. Chociaż badania 
mam dobre, to bardzo często 
mdleję (mówię tu o 3-4 omdle-
niach dziennie). Czy mogę sta-
rać się o zasiłek chorobowy?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli stan Pani zdrowia nie 
pozwala Pani na wykonywanie 
dotychczasowej pracy, to ma 
Pani prawo do zasiłku choro-
bowego.

Witam,
Rozliczyłam się z mężem i 

niestety wyszło mi do zapłace-

nia 1000 euro. Moje pytanie 
jest następujące: kiedy przyj-
dzie mi pismo i rachunek do 
zapłacenia? Rozliczyłam się w 
czerwcu. Dziękuję.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Na opracowanie rozliczeń 

poterminowych urząd ma na-
wet 3 lata czasu, jednak w 
praktyce przeważnie okres 
oczekiwania na decyzję wynosi 
około 6 miesięcy.

Witam,
Moje pytanie jest takie: 

czy osoba zameldowana w 
Holandii przez cały rok (od 
06.01.2016 roku) będzie po-
proszona przez Belastingdienst 
o przedstawienie zaświadcze-
nia o dochodach z Polski? A co 
z osobą, która była zameldowa-
na w Holandii przez kilka ostat-
nich miesięcy tego roku?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Osoba będąca zameldowa-
ną od 06.01.2016 roku i chcą-
ca być traktowaną przez urząd 
jako podatnik kwalifikowany 
za rok 2016, będzie musiała 
przedstawić zaświadczenie o 
dochodach z Polski, ponieważ 

nie była niestety zameldowana 
cały rok. To samo dotyczy oso-
by będącej zameldowaną kilka 
miesięcy w roku.

Dzień dobry,
Wiem, że Państwo się zajmu-

ją tylko Belgią i Holandią, ale czy 
byłaby możliwość pomocy? Mam 
pytanie: jaki okres ubezpieczenia 
w Polsce (druk E104) jest wyma-
gany w Niemczech w celu ubez-
pieczenia się państwowego?

Dziękuję za odpowiedź

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

Odpowiedź:

Obowiązkowe ubezpiecze-
nie zdrowotne w Niemczech 
jest wymagane od razu z mo-
mentem podjęcia pracy w 
Niemczech.

Witam,
Miałem dwa wypadki w 

krótkich odstępach czasu. 
Jechałem rowerem po pracy 
na terenie firmy, wjechalem 
w koleinę, wyrzuciło mnie 
przez kierownicę, a jak już 
byłem na podłożu, to jak 
na złość zaczął jechać tir. 
Uciekałem przed nim, ale 
nie na tyle, żeby nie mieć 
żadnych obrażeń (ale mogło 
być znacznie gorzej). Jeśli 
agencja mnie nie oszukuje, 
to jestem na chorobowym i 
moje pytanie jest takie: jakie 
warunki trzeba spełnić, aby 
przenieść zasiłek chorobowy 
do Polski?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Na zasiłku chorobowym 
można przebywać na terenie 
Polski - podejmując leczenie 
w swoim kraju. Należy jed-
nak poprawnie to uargumen-
tować. Taką zgodę można 
otrzymać od holenderskiego 
urzędu.

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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

•••

•••

•••
•••

•••



15Rozmaitości



16

NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO Kącik poetycki

Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalen-
towanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wro-
dzona miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy 
nie przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie 
aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świątecz-
ne kolędowania i rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy 
Zespół Kameralny „Miniaturki”, z którym koncertował w wielu 
krajach Europy, grupę teatralną „Świt”, teatr jednego aktora, prze-
wodził też innym podobnym przedsięwzięciom. Jego działalność 
spotykała się z uznaniem -  jest m.in. kawalerem Brązowego Krzy-
ża Zasługi oraz został odznaczony Medalem im. dr Jordana.

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość 
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na ła-
mach gazety. Czekamy na Wasze prace!

FRASZKI
Czy w „strukturze ŁADU”
da się ocalić
„koniunkturę PYCHY?”

*  *  *

NIEMOC
„Pokotem się ściele”
CHOCHOŁ
stroi się „NA WESELE”
ZŁODZIEJ
„kradnie co popadnie”
dobrodziej
też bywa „NA DNIE!”

*  *  *

NIE DA SIĘ
POWIERZYĆ WILKOWI
STADA OWIECZEK
bowiem
„WILCZA RZECZYWISTOŚĆ”
zawsze będzie SKRZECZEĆ!

*  *  *

Możemy
„zawracać WODĘ KIJEM”
kiedy „ZDROWO POPIJEM”...

*  *  *

KU PRZYSZŁOŚCI
Z POZOSTAŁOŚCI...
puste cokoły
fachowcy...
nijakość cementują

Chorobliwie nieśmia-
ły chłopak dostrzegł przy 
barze piękną dziewczynę. 
Przez godzinę zbierał się, 
wreszcie podszedł do niej i 
zapytał cicho: 

- Czy możemy chwilę poroz-
mawiać? 

Dziewczyna popatrzyła na 
niego i wrzasnęła: 

- Nie chcę się z Tobą prze-
spać!!! 

Wszyscy w knajpie zamilkli 
i zaczęli im się przyglądać. Prze-
rażony chłopak wrócił chyłkiem 
do stolika. Po chwili dziewczyna 
podchodzi do niego i przeprasza: 

- Jestem studentką psycholo-
gii i badam jak ludzie zachowują 
się w kłopotliwych sytuacjach. 

Na to chłopak ile sił w płu-
cach: 

- Dwie stówy Ci wystarczą!?!

Siedzi Jasiu na ławce, a 
koło niego siedzi kobieta w 
ciąży. Jasiu pyta:

- Co pani tu ma? 
- Dziecko. 
- A kocha je pani?
- Bardzo.
- To dlaczego je pani zjadła?

Zdyszany podróżny 
wbiega na peron i pyta kon-
duktora:

- Jaki to pociąg?

- Niebieski.
- Ale dokąd?!
- Do połowy.

- Panie doktorze, zosta-
łam pogryziona przez psa.

- Był wściekły?
- No, zadowolony to on nie 

był.

- Baco, macie takiego 
małego pieska i wieszacie 
na furtce napis: „Uwaga 
pies!”?

- A bo mi go już 3 razy zdep-
tali.

Idzie sobie zajączek łąką 
paląc papierosa i spotyka 
krowę.

Przechodząc obok niej łacia-
ta odzywa się:

- Taki mały, a już pali!
- Taka duża, a nie nosi sta-

nika!

Jaś do nauczycielki:
- Ja to nie chcę nic mówić, 

ale mój tata powiedział, że jeśli 
jeszcze jedna uwaga znajdzie się 
w dzienniczku, to się komuś zdro-
wo oberwie.

Mały Jasio podaje 
sprzedawczyni na targu 
słoiczek i prosi o nalanie 
śmietany.

- Płacisz złotówkę - mówi 
sprzedawczyni, podając pełny 
słoik.

- Mamusia położyła pieniążki 
na dnie słoika...

- Synku, muszę powie-
dzieć, że Twoje świadectwo 
pozostawia wiele do życze-
nia. 

- Fajnie, tato! To ja życzę so-
bie rower.

Przychodzi Baba do le-
karza i mówi:

- Panie doktorze mam wodę 
w kolanie.

- A ja cukier w kostkach.
- Wypijemy herbatkę?

Rozmawiają dwie blon-
dynki. Jedna pyta drugą:

- Ej, gdzie tu jest druga stro-
na ulicy?

- No tam...
- To niemożliwe. Jak tam by-

łam, to mi powiedzieli że właśnie 
tu!

Wiszą dwa leniwce na 
drzewie. Jeden dzień się nie 
ruszają, drugi dzień się nie 
ruszają aż w końcu jeden le-
niwe obrócił głowę, a na to 
drugi:

- Hej, co ty taki nerwowy?!

Podchodzi pijany facet 
do taksówki, patrzy na ba-
gażnik i pyta się taksówka-
rza:

- Panie, zmieszczą się tam 
dwie flaszki żytniej?

- Zmieszczą się.
- A talerz bigosu?
- Pewnie.
- 5 piw?
- No jasne.
- A torcik czekoladowy?
- Torcik się zmieści.
- Słoik śledzi?
- Wejdzie.
- A butelka szampana?
- Zmieści się.
- 15 kanapek?
- Też się zmieści.
- Otwieraj pan!
Taksówkarz otworzył bagaż-

nik, a facet:
- BUUUUEEEEEEEE.....

Grzeczny Jasio dziękuje 
cioci za prezencik.

- Ależ dziecko - mówi wzru-
szona ciocia - nie ma za co dzię-
kować...

- Ja też tak myślę - mówi Ja-
sio, ale mama mi kazała.

Chciał się gościu pozbyć 
kota, więc wywiózł go kil-
ka ulic dalej. Gdy wrócił do 
domu kot już tam był.

Wywiózł go dziesięć ulic 
dalej, po powrocie widzi kota w 
domu.

Wywiózł go jeszcze raz, krąży 
ulicami w prawo w lewo i tak aż 
na drugi koniec miasta.

Dzwoni do domu i pyta się 
żony:

- Jest kot?
- Jest - odpowiada żona.
- Daj go na telefon bo nie 

mogę trafić do domu!

Leżący w szpitalnym łóż-
ku pacjent skarży się pielę-
gniarce: 

- Ale ohydne to lekarstwo! 
- To nie lekarstwo, to obiad!

Wsiada pijany facet do 
taksówki. 

- Gdzie jedziemy?
- Do domu! 
- A dokładniej? 
- Do dużego pokoju...

Przychodzi baba do leka-
rza i mówi: 

- Panie doktorze, mam skle-
rozę. 

- Od kiedy? 
- Co od kiedy?

W środku nocy pielę-
gniarka w szpitalu budzi pa-
cjenta

- Co się stało? - pyta zaspany 
chory. 

- Zapomniał pan wziąć ta-
bletki na sen.

Blondynka dzwoni na po-
licję ,żeby zgłosić, że okra-
dziono jej samochód:

- Ukradli tablicę rozdzielczą, 
kierownicę, pedał hamulca, a na-
wet pedał gazu...

Za chwilę ponowny telefon:
- Już nieważne, przez pomył-

kę usiadłam na tylne siedzenie.

Zięć, po pracy w upalny 
dzień, wraca do domu.

W mieszkaniu okna pootwie-
rane na oścież, a na fotelu siedzi 
teściowa, na którą dodatkowo 
dmucha wentylator.

- Dzisiaj można zwariować z 
tym upałem - ledwo mówi kobie-
ta. - Powinieneś tutaj zainstalo-
wać klimatyzację!

- Ja się dobrze czuję przy ta-
kich temperaturach - odpowiada 
zięć z uśmiechem i dodaje:

- Ale znam takie chłodne 
miejsce z szufladami gdzie ma-
musia by się dobrze czuła.
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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  d i i
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