
Analiza publicznie do-
stępnych w sieci danych 
- blogów, forów interneto-
wych, artykułów - pozwala 
dokładniej niż badania 
sondażowe przewidzieć 
wyniki demokratycznych 
wyborów. Pokazują to w 
swoich badaniach na-
ukowcy z Uniwersytetu 
Warszawskiego.

W samej Polsce jest teraz 
ponad 27 mln internautów. 
Publicznie udostępniają oni co 
dzień w sieci ogromne ilości ko-
mentarzy, postów na blogach, 
plików, dokumentów. Jeśli wie 
się, jak w tych danych wyszu-
kiwać konkretnych informacji, 

uzyskuje się niespotykany wcze 
Polscy badacze analizują Big 
Data i przewidują wyniki wybo-
rów

śniej wgląd w to, co ludzie 
ci myślą, jakie mają poglądy, co 
jest dla nich ważne, a co mniej.

Analizując publicznie do-
stępne w internecie treści, 
można np. z kilkudniowym 
wyprzedzeniem przewidzieć 
wyniki wyborów parlamentar-
nych czy prezydenckich. I to z 
dokładnością większą niż son-
dażownie. Pokazali to naukow-
cy z Wydziału Dziennikarstwa 
Informacji i Bibliologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Bada-
cze próbują też - analizując 
Big Data - przewidzieć trendy 
gospodarcze czy kierunki roz-
woju technologii.
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MZ po raz kolejny zwiększy limit 
przyjęć na studia medyczne 

Sukces polskich studentów na 
zawodach SAE Aero Design w 
USA 

Powstrzymać paradontozę 
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„Odpowiedzi na pytanie, co 
ludziom w duszy gra, uzyskuje-
my drogą całkowicie legalną” 
- komentuje uczestnik badań dr 
hab. Wiesław Cetera. I podkre-
śla, że wszystkie dane wykorzy-
stywane w badaniach, dostępne 
są publicznie, dla każdego. Ba-
dacze jedynie zbierają i „obra-
biają” te informacje.

„Wyszukiwarki internetowe 
wyświetlają mniej niż 0,1 proc. 
informacji cyfrowych dostępnych 
w sieci. Reszta jest, z różnych po-
wodów, pomijana” - mówi w roz-
mowie z PAP kierownik badań 
prof. Włodzimierz Gogołek. Dla-
tego jego zespół wykorzystuje 
własne roboty - programy, które 
przeczesują zadane im źródła 
informacji w poszukiwaniu kon-
kretnych słów. „Przed wyborami 
prezydenckimi w 2015 r. skie-
rowaliśmy roboty do wszystkich 

źródeł polskich informacji, które 
pisały na temat wyborów. To były 
np. gazety, książki, fora, blogi, 
publiczne posty na Facebooku” 
- mówi badacz. Roboty poszu-
kiwały stron, na których padały 
słowa związane z wyborami, np.: 
„wybory” „Duda” i „Komorow-
ski”.

W zebranych tekstach - po 
odpowiedniej obróbce - wyszu-
kiwano tzw. sentymentów. W 
uproszczeniu chodzi o emocje, 
jakie łączone były z poszukiwa-
nymi słowami. Pozytywnymi 
sentymentami były np. słowa 
„zadziwiać”, „cel”, „lubić”, „pew-
ny”, „wygrana”. A negatywnymi 
sentymentami np. „winien”, 
„zniszczenie”, „upadek”. Spraw-
dzano, jakie sentymenty po-
jawiały się w otoczeniu słów 
„Duda” oraz „Komorowski”. I na 
tej podstawie wyliczano popar-
cie dla każdego z kandydatów. 
„Tydzień przed wyborami wie-

dzieliśmy, kto wygra. Nasze wy-
niki były dokładniejsze niż udo-
stępnione przez CBOS” - chwali 
się prof. Gogołek. System prze-
testowano już podczas wyborów 
parlamentarnych w 2011 r. i w 
2015 r., a także podczas wybo-
rów prezydenckich w 2015 r.

Dr hab. Wiesław Cetera wy-
jaśnia, że sondażownie wyko-
nują badania na próbach np. 1 
tys. - 2 tys. osób. A w analizie Big 
Data zbiory są znacznie, znacz-
nie większe. „To próba badawcza 
tak duża, że nie można jej osią-
gnąć w tradycyjnych badaniach. 
A wiadomo, że im większa pró-
ba badawcza, tym dokładniej-
sze wyniki badań. Nawet jeśli 
w tej próbie znalazły się opinie 
małowartościowe” - opowiada 
naukowiec. I dodaje, że nawet 
jeśli poszczególne partie przed 
głosowaniem zatrudniały trol-
le - osoby opłacone do pisania 
komentarzy, nie miało to dotąd 

większego wpływu na wyniki na-
szych badań.

Prognozowanie wyników 
wyborów to tylko jeden z przy-
kładów tego, jak można wyko-
rzystać Big Data. Naukowcy z 
UW pomagają np. ekspertom 
z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju wskazywać kierunki 
innowacyjnych działań, w które 
warto inwestować.

Prof. Gogołek opowiada, że 
jednym z zadań, jakie jego ze-
spół dostał od NCBR, była próba 
wskazania perspektyw rozwoju 
cloud computingu - operowania 
informacją w chmurze. „Jeśli są 
pieniądze na cloud computing, 
to możemy wskazać, w którym 
kierunku warto iść, a który to 
chybiona droga” - opowiada.

Naukowcy przeanalizowali 
ogromne zbiory danych, w tym 
wyniki z przetargów publicznych. 
„Zaczęliśmy sprawdzać, kto w 
Polsce jest zainteresowany clo-
ud computingiem” - opowiada 
prof. Gogołek. W tych badaniach 
również analizowano sentymen-
ty - emocje, które pojawiały się 
w informacjach związanych z 
cloud computingiem. Jak podsu-
mowuje wyniki badacz, duże fir-
my, o ustabilizowanym własnym 
informatycznym potencjale, do 
rozwiązań cloud computingo-
wych podchodzą niechętnie, 
uważając je za zbyt drogie. Za to 
zainteresowanie tego typu roz-
wiązaniami daje się zauważyć 
wśród mniejszych firm, głównie 
start-upów i dużych, które wcze-
śniej nie inwestowały we własny 
potencjał informatyczny.

Wiesław Cetera z kolei miał 
inny pomysł na analizę Big Data. 
Jak opowiada, przeanalizował 
występowanie słów związanych 
z terroryzmem w portalu arab-
skiej stacji telewizyjnej Al-Dża-

zira. „Jeśli o terroryzmie przesta-
wało się mówić, w ciągu kilku 
dni pojawiał się nowy atak terro-
rystyczny” - opowiada. Poza tym, 
jak zwraca uwagę badacz, wy-
stąpienia słów związanych z ter-
roryzmem miały związek z... ce-
nami ropy naftowej na giełdzie 
nowojorskiej. To czy mówiło się 
o terroryzmie w pewnym stopniu 
dyktowało więc cenę ropy.

Z kolei studenci prof. Go-
gołka wykorzystywali analizę 
Big Data do próby przewidzenia 
notowań polskich spółek giełdo-
wych.

„Ameryki nie odkrywamy. 

Takie systemy analizy dużych 
zasobów informacyjnych istnieją 
od wielu lat i są wykorzystywa-
ne głównie przez ekonomistów, 
a szczególnie bankowców. My 
pokazujemy kolejne przykłady 
zastosowania takich rozwiązań, 
m.in. w badaniach nauk huma-
nistycznych, wcześniej zdomino-
wanych badaniami jakościowy-
mi” - kończy prof. Gogołek. 
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MURARZ KLINKIERO-
WY W HOLANDII. Dla naszych 
klientów w Holandii poszukuje-
my murarzy klinkierowych. WY-
MAGANIA: Komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego lub 
holenderskiego, Przynajmniej 5 
lat doświadczenia na stanowi-
sku murarza, Umiejętność muro-
wania cegłą klinkierową, Umie-
jętność pracy w zespole, Mile 
widziany certyfikat VCA i BSN 
(możliwość wyrobienia po przy-
jeździe). OFERUJEMY: Atrakcyjne 
wynagrodzenie: 16.80 EUR brut-
to/h lub 30 EUR netto/h na ZZP. 
Transport do pracy i zakwatero-
wanie. Jeśli posiadasz doświad-
czenie jako murarz, prześlij nam 
swoje CV w języku angielskim 
na adres recruitment1@winre-
cruit.uk lub zadzwoń: +31 412 
788 119, +48 61 6781 003. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochro-
nie Danych Osobowych Dz. U. 
2016 r. poz. 922.

Spawacz. Europe@Work to 
agencja pracy tymczasowej w 
Holandii. Poszukujemy doświad-
czonych spawaczy, spawających 
metodami CO2 (135/136) i 
elektrodą(111).Wymagania -do-
świadczenie w budowie statków. 
Mile widziana znajomość języ-
ków: angielskiego, niemieckiego 
lub holenderskiego. Jeśli jesteś 
zainteresowany współpracą lub 
potrzebujesz dodatkowych in-
formacji skontaktuj się z nami 
(od poniedziałku do piątku w 
godzinach:10:00-17:00) lub wy-
ślij swoje cv na adres zuzanna@
europeatwork.nl.

Zbiór Pieczarek. ZBIOR 
ORAZ HODOWLA PIECZAREK 
– WERNHOUT. DDD Personeel 
od kilku lat z powodzeniem 
prowadzi rekrutacje dla swoich 
klientów na terenie Holandii. 
Obecnie poszukujemy zbieracz-
ki/zbieraczy do zbioru i hodowli 
pieczarek. Jest to bardzo spe-
cyficzna praca, wymagająca 
szybkości oraz jakości zbioru. 
Poszukujemy zatem tylko perso-
nelu z doświadczeniem w pracy 
w pieczarkarniach. Wymagania: 
przynajmniej 3 miesięczne do-
świadczenie przy zbiorze piecza-
rek, dostępność na dłuższy okres 
czasu, brak lęku wysokości. 
Oferujemy: wynagrodzenie tygo-
dniowe, stawka 9.11 euro brut-
to/godz., zakwaterowanie, koszt 
wynosi 72.25 euro tygodniowo, 
ubezpieczenie zdrowotne, koszt 
20.58 euro tygodniowo, opie-
kę polskojęzycznego opiekuna. 
Osoby spełniające wymagania 
proszone są o kontakt pod nr te-

lefonu: 0031-10-243-0898 lub 
przesłanie CV na adres  e-mail 
info@dddpersoneel.nl.

MONTER KONTENEROW. 
Rotterdam. Firma holenderska 
poszukuje pracowników, monte-
rów kontenerów z minimalnym 
doświadczeniem w spawaniu 
oraz komunikatywnym językiem 
niderlandzkim lub angielskim, 
praca okolice Rotterdamu. Za-
pewniamy prace na stale/40h 
tygodniowo lub więcej oraz 
dobre wynagrodzenie od 
2.100 - 2.700. proszę pisać 
na magdalena.arbeidsbemid-
delinghotmail.com proszę o 
przeslanie CV oraz aktualne-
go numeru telefonu. Proszę 
dzwonić telef : 0643887292 
Kvk: 70754071.

Order picker (Ede). Pra-
ca na magazynie w centrum 
logistycznym. Kandydat musi 
mieć doświadczenie w pracy 
przy zbieraniu zamówień, od-
porność na stres i szybkość 
działania w zakresie swoich 
obowiązków. Pracownik na 
podstawie poleceń z zesta-
wu słuchawkowego będzie 
zbierał produkty z magazynu, 
kompletował zamówienie 
oraz przygotowywał zamó-
wienie do dalszej dystrybucji. 
Pracownik musi być dokładny 
w pracy i logicznie myśleć w 
trakcie wykonywania swoich 
obowiązków. Do wykonania 
swojej pracy pracownik bę-
dzie używał wózka oraz zesta-
wu głosowego. Liczba miejsce 
pracy: 1 stanowisko pracy. 
Miejsce pracy: Ede. Typ miej-
sca pracy: Magazyn. Stawka 
wynagrodzenia: 10.19 euro 
brutto. Liczba godzin: 40 go-
dzin tygodniowo. Możliwość 
nadgodzin: Tak. Praca na 
zmiany: Nie. Dodatek zmiano-
wy: Nie. Praca na długi okres 
czasu (1 rok min.). Znajomość 
jeżyka Angielskiego: Tak, mile 
widziana. Zakwaterowanie: 
własne zakwaterowanie w 
okolicy mile widziane. Trans-
port: własne* lub AB Oost. 
Ubezpieczenie: własne lub 
Holland Zorg** Początek Pra-
cy: do ustalenia. Wymagania: 
siła fizyczna, prawo jazdy mile 
widziane, dokładność i su-
mienność w pracy, doświad-
czenie jako order picker, chęć 
do pracy na dłużej, oferta dla 
pracowników z UE. Jesteś 
zainteresowany/a? Proszę o 
przeslanie CV w języku angiel-
skim lub niderlandzkim - mi-
chal.banach@aboost.nl.

Cieśla szalunkowy – Ho-
landia. Holenderska firma po-
szukuje cieśli szalunkowych. 
Miejsce pracy: Amsterdam. 
Mile widziane grupy 2-3-oso-

bowe. Projekt rozpoczyna się 16-
04-2018. WYMAGANIA: min. 3 
lata doświadczenia (PERI, DOKA 
lub NOE ), komunikatywna zna-
jomość języka niderlandzkiego/
niemieckiego/angielskiego 
(przynajmniej 1 osoba w gru-
pie), OBOWIĄZKOWO: AUTO (1 
na grupę), mile widziane: VCA. 
OFERTA:  legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę o 
pracę, stawka 11,25 EUR netto/
godzina (możliwość negocjacji 
po 2-3 tygodniach), 40 godzin 

pracy tygodniowo + NADGODZI-
NY, cotygodniowe wynagrodze-
nie, darmowe zakwaterowanie 
(pokój 1-osobowy), ubezpiecze-
nie opłacone przez pracodawcę. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt: tel.: +48 573 313 277, 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „SZALUNKI - NL 
- MAREK”).

MONTER RUSZTOWAŃ Z 
DNV. OD 04.04.2018! Holender-
ska firma poszukuje doświad-

czonych monterów rusztowań 
do pracy w okolicach Delfzijl. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, certyfikat 
DNV (WYMÓG KONIECZNY), VCA, 
komunikatywna znajomość ję-
zyka obcego. OFERTA: legalne 
zatrudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, stawka 
520-540 EUR netto/40 godzin, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobo-
we). Osoby zainteresowane pro-

simy o kontakt pod nr telefonu: 
+48 573 313 366 (w razie pro-
blemów z połączeniem prosimy 
o SMS-oddzwonimy).

Praca przy tulipanach. 
Praca od zaraz z zakwaterowa-
niem – TULIPANY. Firma Tem-
poline z siedziba w Hoofddorp 
poszukuje dla swojego klienta 
osób do pracy przy tulipanach. 

PRACA

Reklama
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PRACA

Praca stojąca przy taśmie na 
hali. Do obowiązków pracow-
ników należy np.: zrywanie 
tulipanów (tulpen trekker), 
sadzenie cebulek tulipanów, 
pakowanie tulipanów, bukiety 
taśmowe - tak zwana tecza 
lub pęczki tulipanów. Stawka 
to 9,59 euro brutto za godzinę. 
Wymagania: dyspozycyjność 
na okres minimum 3 miesię-
cy, silna motywacja do pracy 
i umiejętność pracy w grupie, 
gotowość do pracy powyżej 8 
godzin dziennie, prawo jazdy 
kat. B mile widziane, obuwie 
robocze (z blacha) we własnym 
zakresie. Oferujemy: legalna 
prace w oparciu o umowę o 
prace, wypłaty tygodniowe na 
konto pracownika, zakwate-
rowanie, transport do pracy, 
opiekę polskiego koordynato-
ra. Dojazd do naszego biura 
oraz wyżywienie we własnym 
zakresie. Prosimy o przesy-
łanie CV na adres praca@p-
-tempoline.nl. Będziemy kon-
taktować sie telefonicznie lub 
emailowo z wybranymi osoba-
mi. Z poważaniem, Tempoline 
Uitzendbureau, Wijkermeer-
straat 14a, 2131 HA Hoofd-
dorp, +31235554060.

ZBROJARZ – HOLANDIA. 
Holenderska firma poszukuje 
doświadczonych zbrojarzy. WY-
MAGANIA:  doświadczenie na 
w/w stanowisku, VCA (WYMÓG 
KONIECZNY!), prawo jazdy kat. B 
(przynajmniej 1 osoba na parę), 
znajomość języka angielskiego/
niemieckiego/holenderskiego 
(1 osoba na parę). OFERTA: ho-
lenderska umowa o pracę, 11 
EUR netto/godzina, cotygodnio-
we wynagrodzenie, darmowe 
zakwaterowanie (pokoje 1-oso-
bowe), ubezpieczenie opłacone 
przez pracodawcę, kilometrów-
ka. Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt: pod nr tel.: +48 
573313366,  e-mail: cv@ch-24.
com (w tytule prosimy wpisać 
„ZBROJARZ-HOLANDIA”).

MURARZ W HOLANDII. 
MURARZ W HOLANDII – z jęz. 
angielskim lub holenderskim. 
Dla naszych klientów w Holan-
dii poszukujemy kandydatów 
na stanowiska murarzy.  Dla 
naszych klientów w Holandii po-
szukujemy kandydatów na sta-
nowiska murarzy.  Opis stanowi-
ska: wznoszenie i naprawa ścian 
zgodnie z planami konstrukcyj-
nymi, budowa i odnowna komi-
nów, łuków i innych struktur bu-

dowlanych Zarówno transport, 
jak i zakwaterowanie zapewnia-
ne są przez pracodawcę. Kandy-
daci muszą mówić po angielsku 
lub holendersku. Wcześniejsze 
doświadczenie w zawodzie jest 
konieczne – minimum 5 lat do-
świadczenia. Jeśli posiadasz ja-
kiekolwiek doświadczenie jako 
murarz, prześlij nam swoje CV 
w języku angielskim na adres 
recruitment1@winrecruit.uk lub 
zadzwoń: +31 412 788 119, 
+48 61 6781 003. Omówimy 
Twoje doświadczenie zawodowe 
i Twoje oczekiwania, i znajdzie-
my dla Ciebie najlepszą ofertę. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochro-
nie Danych Osobowych Dz. U. 
2016 r. poz. 922.

CIEŚLA SZALUNKOWY – 
NORWEGIA. Norweska firma 
poszukuje doświadczonych cieśli 
szalunkowych do pracy w okoli-
cach Bergen. REQUIREMENTS 
(WYMAGANIA): doświadczenie 
na w/w stanowisku, dobra zna-
jomość języka angielskiego 

lub norweskiego (1 osoba na 
grupę, pozostali-komunika-
tywna), znajomość szalunków 
systemowych, mile widziane 
wcześniejsze doświadczenie w 
Skandynawii. CONDITIONS (WA-
RUNKI): legalne zatrudnienie w 
oparciu o norweską umowę o 
pracę, stawka do negocjacji, za-
kwaterowanie zapewnione przez 
pracodawcę, pomoc polskich 
koordynatorów w dopełnieniu 
formalności. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt: pod nr 
tel.: +48 573 313 366 (w razie 
problemów z połączeniem prosi-
my o SMS-oddzwonimy), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „CIEŚLA SZALUNKOWY - 
NORWEGIA”).

Robotnicy ziemni. Za-
trudnimy 3 robotników do prac 
ziemnych. Praca na terenie Bel-
gii. Genk. Wymagamy:  własnej 
działalności gospodarczej; auto. 
Oferujemy: Stabilną pracę, pra-
ca od zaraz; pomagamy znaleźć 
mieszkanie; Więcej informa-
cji pod numerem telefonu. 15 
Euro/ godz. brutto. Praca od za-
raz. +48 729 475 717.

Tynkarz w Holandii. TYN-
KARZ W HOLANDII – z językiem 
angielskim lub holenderskim. 

Dla naszych klientów w Holandii 
poszukujemy kandydatów na 
stanowiska tynkarzy. Do pra-
cy przy nowych konstrukcjach 
i renowacjach. Przygotowanie 
powierzchni pod płytki, malowa-
nie. Dostępne są liczne pozycje. 
Zakwaterowanie i transport za-
pewnione są przez pracodawcę. 
Kandydaci muszą mówić dobrze 
po angielsku lub holendersku. 
Konieczne są minimum dwa 
lata doświadczenia w zawodzie. 
Jeśli spełniasz powyższe wyma-
gania, prześlij nam swoje CV 
w języku angielskim na adres 
recruitment1@winrecruit.uk lub 
zadzwoń: +31 412 788 122, 
+48 61 6781 005. W aplikacji 
prosimy umieścić następującą 
klauzulę: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Da-
nych Osobowych Dz. U. 2016 r. 
poz. 922”.

ELEKTRYK PRZEMYSŁO-
WY – HOLANDIA. Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-
nych elektryków przemysłowych 
do pracy na rafineriach w okoli-
cach Rotterdamu. Czas trwania 

projektu: 3-5 miesięcy. WYMA-
GANIA: doświadczenie w branży 
przemysłowej, komunikatyw-
na znajomość języka obcego 
(sprawdzana podczas rozmowy 
telefonicznej), mile widziane 
własne auto, VCA (lub gotowość 
do wyrobienia), własne narzę-
dzia oraz ubranie ochronne, 
doświadczenie z głowicami prze-
ciwwybuchowymi, CV w języku 
obcym. OFERTA: legalne zatrud-
nienie w oparciu o holenderską 
umowę o pracę, stawka 12,50 
EUR netto/godzina (podlega 
negocjacji), cotygodniowe wy-
nagrodzenie, możliwość nadgo-
dzin, zakwaterowanie w 1-oso-
bowym pokoju opłacone przez 
pracodawcę, darmowe ubezpie-
czenie. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt: pod nr tel.: 
+48 864 711 471, e-mail: cv@
ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „ELEKTRYK PRZEMYSŁO-
WY - HOLANDIA”).

PRACA PRZY PRODUKCJI 
FORM PLASTIKOWYCH. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje ludzi 
do pracy w Holandii. Jest to pra-
ca produkcyjna w firmie zajmu-
jącej się produkcją plastikowych 
form. Praca od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00-17:00. 
Miejsce pracy: Son en Breugel 
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Istnieje możliwość podjęcia pra-
cy przez osoby z własnym zakwa-
terowaniem LUB przez osoby nie 
posiadające kwatery (wówczas 
zapewnia je Agencja TPM). Mile 
widziana: znajomość j. angiel-
skiego LUB j. niemieckiego LUB 
j. holenderskiego. Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie 
(opcjonalnie), ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii (opcjonalnie), opiekę 
polskiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę 
10.24 euro brutto/h. CHARAK-
TER PRACY: praca od kwietnia 
2018. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z dopi-
skiem FORMY na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com (Certyfikat nr 
2318). W treści CV prosimy o 
wpisanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133, poz. 883). Po ówcze-
snym uzgodnieniu WARUNKIEM 

KONIECZNYM jest dotarcie biura 
w Helmond w celu podpisania 
stosownych dokumentów (Cer-
tyfikat nr 2318). Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpmwork.
com.

Praca przy pakowaniu 
kwiatów. Firma Tempoline z sie-
dziba w Hoofddorpie poszukuje 
dla swojego klienta osób do pra-
cy przy pakowaniu chryzantem 
w Aalsmeer . Doświadczenie nie 
jest wymagane. Wymagania: 
dyspozycyjność na długi okres 
czasu, silna motywacja do pra-
cy i umiejętność pracy w grupie, 
gotowość do pracy powyżej 8 go-
dzin dziennie, prawo jazdy kat. 
B mile widziane. Oferujemy: le-
galna prace w oparciu o umowę 
o pracę, wypłaty tygodniowe na 
konto pracownika, zapewniamy 
zakwaterowanie, transport do 
pracy, opiekę polskiego koordy-
natora. Dojazd do naszego biura 
oraz wyżywienie we własnym 
zakresie. Prosimy o przesyłanie 
CV na adres praca@p-tempo-
line.nl Będziemy kontaktować 
się telefonicznie lub emailowo z 
wybranymi osobami. Z poważa-
niem, Tempoline Uitzendbureau, 
Wijkermeerstraat 14a, 2131 HA 
Hoofddorp, +31235554060.

BLACHARZ SAMOCHODO-
WY – HOLANDIA. Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-
nych blacharzy samochodowych. 
Wymagania:  min. 5 lat do-
świadczenia na w/w stanowi-
sku, dobra znajomość języka 
obcego (angielski/niemiecki/
niderlandzki), CV w języku ob-
cym, prawo jazdy kat. B, mile 
widziane własne auto. Oferta: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka 11,50 EUR netto/godzi-
na, cotygodniowe wynagrodze-
nie, zakwaterowanie opłacone 
przez pracodawcę (1-osobowy 
pokój), darmowe ubezpieczenie, 
płatna kilometrówka. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt: 
kom: +48 573313366 (w razie 
problemów z połączeniem prosi-
my o SMS-oddzwonimy), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „BLACHARZ SAMOCHO-
DOWY-HOLANDIA”).

MONTER DRZWI I OKIEN 
– HOLANDIA. Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-
nych pracowników do monta-
żu drzwi i okien. Mile widziane 
grupy. Miasto: Hilversum. Start: 
16.04.2018. WYMAGANIA: do-
świadczenie w montażu drzwi i 
okien (mile widziane zdobyte na 

terenie Holandii), komunikatyw-
na znajomość języka angielskie-
go/ niemieckiego/ niderlandz-
kiego (przynajmniej 1 osoba w 
grupie), własny środek trans-
portu (1 na grupę), podstawowe 
narzędzia, mile widziane VCA 
(nie jest to wymóg konieczny). 
OFERTA: legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę o 
pracę, stawka 11,25 EUR netto/
godzina (możliwość negocjacji 
po przepracowaniu 2-3 tygo-
dni), min. 40 godzin pracy tygo-
dniowo (możliwość nadgodzin), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
darmowe zakwaterowanie w 
1-osobowym pokoju, ubezpie-
czenie opłacone przez praco-
dawcę. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV na ad-
res cv@ch-24.com (w tytule pro-
simy wpisać „MONTER DRZWI I 
OKIEN - HOLANDIA”).

Szukam pracy. AMSTER-
DAM - SZUKAM PRACY. AMSTER-
DAM - Podejmę legalna prace 
w Amsterdamie lub okolicy z 
zakwaterowaniem. (Posiadam 
holenderski nr BSN). KONTAKT: 
W AMSTERDAMIE w godzinach 
10:00 - 17:00 pod adresem: 
Stadhouderskade 159 Amster-
dam 1074-BC, TELEFONICZNIE 
w godzinach 10:00-17:00, Tel.: 

020 - 672 11 92, EMAIL: slon-
kaslawomir@gmail.com.

PRACA FIZYCZNA. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje ludzi 
do pracy w Holandii. Jest to pra-
ca fizyczna polegająca na sorto-
waniu, klasyfikowaniu opon oraz 
układaniu/przenoszeniu ich na 
palety i regały w firmie zajmują-
cej się recyklingiem opon (Am-
sterdam). Praca 7 dni w tygo-
dniu w systemie 3-zmianowym. 
Wymagania: prawo jazdy kat. B, 
własne zakwaterowanie w Am-
sterdamie LUB okolicach. Mile 
widziane: znajomość j. angiel-
skiego w stopniu komunikatyw-
nym. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO), stawkę 9.65 euro brutto/h 
+ dodatki do zmian i nadgodzin 
oraz extra dodatek za pracę 
w soboty i niedziele. CHARAK-
TER PRACY: praca od początku 
kwietnia 2018. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem OPONY na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 

info@tpmwork.com (Certyfikat 
nr 2318). W treści CV prosimy o 
wpisanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133, poz. 883). Po ówcze-
snym uzgodnieniu WARUNKIEM 
KONIECZNYM jest dotarcie biura 
w Helmond w celu podpisania 
stosownych dokumentów (Cer-
tyfikat nr 2318). Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpmwork.
com/.

MONTER IZOLACJI PRZE-
MYSŁOWYCH. OD ZARAZ! Ho-
lenderska firma poszukuje do-
świadczonych mnoterów izolacji 
przemysłowych do pracy w okoli-
cach Geleen (Chemelot). Główny 
wykonawca: HERTEL. WYMAGA-
NIA: gotowość do podjęcia pracy 
od zaraz, doświadczenie na w/w 
stanowisku, własne narzędzia, 
VCA, komunikatywna znajo-
mość języka angielskiego, auto 
(1 na brygadę). OFERTA: legalne 
zatrudnienie w oparciu o holen-
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derską umowę o pracę, 13,50 
EUR netto/godzina, cotygodnio-
we wynagrodzenie, wakacyjne/
rezerwowe, zakwaterowanie w 
1-osobowym pokoju opłacone 
przez pracodawcę, darmowe 
ubezpieczenie. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt pod 
nr tel: +48 511 790 286 (w razie 
problemów z połączeniem prosi-
my o SMS).

MALARZ PRZEMYSŁOWY 
– HOLANDIA. Zagraniczna fir-
ma poszukuje doświadczonych 
malarzy przemysłowych do pra-
cy na projekcie BOTLEK w okoli-
cach Rotterdamu. WYMAGANIA: 
doświadczenie na w/w stanowi-
sku, VCA (WYMÓG KONIECZNY! 
SCC nie jest honorowane), auto 
(1 na grupę), komunikatywna 
znajomość języka obcego (an-
gielski/niderlandzki/niemiecki). 
OFERTA: legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę o 
pracę, stawka 11,50 EUR netto/
godzina, cotygodniowe wynagro-
dzenie, zakwaterowanie (pokój 
1-osobowy) opłacone przez pra-
codawcę, darmowe ubezpiecze-
nie. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV na adres 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „MALARZ PRZEMYSŁO-

WY - HOLANDIA”) lub pod nr tel.: 
+48 573 313 366 (w razie pro-
blemów z połączeniem prosimy 
o SMS).

Szpachlarz w Holandii. 
SZPACHLARZ W HOLANDII – z 
językiem angielskim lub holen-
derskim. Dla naszych klientów 
w Holandii poszukujemy kan-
dydatów na stanowiska szpa-
chlarzy. Do pracy przy nowych 
konstrukcjach i renowacjach. 
Przygotowanie powierzchni pod 
płytki, malowanie. Dostępne są 
liczne pozycje. Zakwaterowanie 
i transport zapewnione są przez 
pracodawcę. Kandydaci muszą 
mówić dobrze po angielsku lub 
holendersku. Konieczne są mi-
nimum dwa lata doświadczenia 
w zawodzie. Jeśli spełniasz po-
wyższe wymagania, prześlij nam 
swoje CV w języku angielskim 
na adres recruitment1@winre-
cruit.uk lub zadzwoń: +31 412 
788 122, +48 61 6781 005. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochro-
nie Danych Osobowych Dz. U. 
2016 r. poz. 922”.

Pomocnik przy montażu 
okien. Zatrudnimy pomocnika 
przy montażu okien. Praca na 
terenie Belgii. okolice miasta 
Mol. Wymagamy: własnej dzia-
łalności gospodarczej; umiejęt-
ności pracy przy: alu, plastik, 
zestawach szyb, witrynach. Ofe-
rujemy: Stabilną pracę, praca 
od zaraz. Więcej informacji pod 
numerem telefonu. 10 Euro na 
rękę, Praca od zaraz. +48 729 
475 717.

Praca produkcyjna. Ofer-
ta dla par, grup i singli. Szukasz 
pracy w Holandii? Nie czekaj, za-
poznaj się z ofertą Agencji Pracy 
TPM B.V. i prześlij do nas swoje 
CV! Poszukujemy osób chętnych 
do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą przede wszystkim 
prace polegające na pakowaniu 
oraz sortowaniu produktów na 
taśmie produkcyjnej w zakładach 
przetwórstwa mięsnego (pakowa-
nie kiełbas, szaszłyków, sortowa-
nie produktów, przekładanie go-
towych produktów do kartonów 
itp). Agencja Pracy TPM B.V. ofe-
ruje: zakwaterowanie, ubezpie-
czenie zdrowotne, transport na 
terenie Holandii, opiekę polskie-
go koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość pra-
cy długoterminowej, legalną pra-
cę zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 

CAO). CHARAKTER PRACY: praca 
od kwietnia 2018. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz (Certyfikat nr 2318). 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). Po ówczesnym uzgodnie-
niu WARUNKIEM KONIECZNYM 
jest dotarcie biura w Helmond w 
celu podpisania stosownych do-
kumentów. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com.

MONTER RUSZTOWAŃ. 
Od 26.03.2018 - 13,50 EUR 
netto/h. Start: 26.03.2018 (wol-
ne na święta). Miejsce: Geleen 
(Chemelot). System: layher. 
Główny wykonawca: HERTEL. 
WYMAGANIA: doświadczenie na 
w/w stanowisku, VCA, DNV, ko-
munikatywny język obcy (testy), 
mile widziany własny środek 
transportu. OFERTA: holender-
ska umowa o pracę, stawka 

13,50 EUR netto/godzina, 
wakacyjne/rezerwowe, dar-
mowe zakwaterowanie w 
1-osobowym pokoju, ubezpie-
czenie opłacone przez praco-
dawcę. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o kontakt pod nr 
tel: + 48 511 790 286 (w ra-
zie problemów z połączeniem 
prosimy o SMS-oddzwonimy).

KIEROWCA C+E – Bel-
gia. OD ZARAZ! Belgijska 
firma poszukuje doświad-
czonych kierowców C+E do 
transportu chłodniczego 
produktów świeżych. WY-
MAGANIA: prawo jazdy kat. 
C+E, kod 95, doświadczenie 
jako kierowca (min. 3 lata), 
dobra znajomość języka an-
gielskiego/ francuskiego/ 
niderlandzkiego (także w 
piśmie), gotowość do pracy 
na nocną zmianę. WARUN-
KI: wynagrodzenie ok. 2300 
EUR netto/miesiąc, cotygo-
dniowe wynagrodzenie, za-
kwaterowanie zapewnione 
przez pracodawcę, 20-26 
dni urlopu rocznie (nie ma 
możliwości pracy rotacyjnej), 
kontrakty tygodniowe (po 5 
miesiącach jest możliwość 
kontraktu stałego). Osoby 
zainteresowane prosimy o 
kontakt: nr stacjonarny: +48 
864711471, nr komórkowy: 
+48 573313366 (w razie pro-
blemów z połączeniem prosi-
my o SMS), e-mail: cv@ch-24.
com (w tytule prosimy wpisać 
„KIEROWCA C+E-BELGIA”).

MONTER OKIEN W HO-
LANDII. MONTER OKIEN W HO-
LANDII z językiem angielskim. 
Dla naszych klientów w Holandii 
poszukujemy kandydatów na 
stanowisko: monter okien. Opis 
stanowiska: Praca będzie pole-
gała na montażu nowych okien 
i drzwi lub wymianie starych w 
domach i budynkach użytecz-
ności publicznej. Przykładowe 
obowiązki: usuwanie starych 
okien i drzwi za pomocą narzędzi 
ręcznych i elektrycznych, doko-
nywanie pomiarów dla nowych 
okuć i wprowadzanie wszelkich 
zmian niezbędnych do właści-
wego dopasowania okien lub 
drzwi, mocowanie okien (jedno-, 
dwu- i trzyszybowe) oraz szkla-
nych drzwi, instalacja ganków i 
ogrodów zimowych, montowanie 
tablic pogodowych i uszczelek 
UPVC lub aluminiowych dooko-
ła okna lub drzwi, wykonanie 
drobnej stolarki i naprawa tynku, 
usuwanie materiałów pozosta-
wionych po zakończeniu pracy. 
Od kandydatów oczekujemy: 
przynajmniej komunikatywnej 
znajomości języka angielskiego, 
przynajmniej 2 lat doświadcze-
nia, zaangażowania i motywacji 
do pracy. Oferujemy: zakwatero-
wanie, transport do pracy. Jeśli 
spełniasz wymienione warunki 
prześlij nam swoje CV w języku 
angielskim na adres recruit-
ment1@winrecruit.uk lub za-
dzwoń: +31 412 788 122, +48 
61 6781 00. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. U. 2016 r. poz. 922”.

MALARZ BUDOWLANY 
– HOLANDIA. Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-
nych malarzy budowlanych do 
pracy w okolicach Venlo. Mile 
widziane grupy 2-3-osobowe. 
Start: 16.04.2018. WYMAGA-
NIA: min. 3 lata doświadczenia 
(malowanie ścian, drzwi, okien), 
komunikatywna znajomość 
języka niderlandzkiego/ nie-
mieckiego/ angielskiego (przy-
najmniej 1 osoba w grupie), 
własny środek transportu (1 na 
grupę). OFERTA: legalne zatrud-
nienie w oparciu o holenderską 
umowę o pracę, stawka 11,25 
EUR netto/godzina (możliwość 
negocjacji po 2-3 tygodniach), 
37,5-40 godzin pracy tygodnio-
wo, cotygodniowe wynagrodze-
nie, darmowe zakwaterowanie 
(pokój 1-osobowy), ubezpiecze-
nie opłacone przez pracodaw-
cę. Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt: tel.: +48 573 
313 366, e-mail: cv@ch-24.
com (w tytule prosimy wpisać 
„MALARZ BUDOWLANY-HOLAN-
DIA”).

DEKARZ TRZCINOWY 
W HOLANDII. DEKARZ TRZCI-
NOWY W HOLANDII – z jęz. 
angielskim lub holenderskim. 
Dla naszych klientów w Holan-
dii poszukujemy kandydatów 
na stanowiska dekarzy trzcino-
wych.  Dostępne są różne loka-
lizacje i liczne wakaty. Zarówno 
transport, jak i zakwaterowanie 
zapewniane są przez pracodaw-
cę. Atrakcyjne wynagrodzenie: 
do 750 euro na rękę tygodnio-
wo. Kandydaci muszą mówić 
po angielsku lub holendersku. 
Konieczne jest wcześniejsze 
doświadczenie w zawodzie – 
minimum 5 lat. Jeśli spełniasz 
wymienione warunki prześlij 
nam swoje CV w języku angiel-
skim na adres recruitment1@
winrecruit.uk lub zadzwoń: +31 
412 788 122, +48 61 6781 00. 
Omówimy Twoje doświadczenie 
zawodowe i Twoje oczekiwania, 
i znajdziemy dla Ciebie najlep-
szą ofertę. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. U. 2016 r. poz. 922.

MONTER IZOLACJI PRZE-
MYSŁOWYCH. OD ZARAZ! 
Holenderska firma poszukuje 
doświadczonych monterów izo-
lacji do pracy na projekcie BP 
Rotterdam. Start: 09.04.2018. 
Główny wykonawca: BRAND. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, VCA (SCC 
nie jest akceptowane), własne 
narzędzia, podstawowa znajo-
mość języka obcego (testy są 
w języku polskim), auto (1 na 
grupę). OFERTA: holenderska 
umowa o pracę, stawka 13,50 
EUR netto/godzina, cotygodnio-
we wynagrodzenie, wakacyjne/
rezerwowe (nie wliczone w staw-
kę), darmowe zakwaterowanie 
(pokoje 1-osobowe), ubezpiecze-
nie opłacone przez pracodawcę. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt: +48 511 790 286.

LAKIERNIK SAMOCHO-
DOWY – HOLANDIA. Ho-
lenderska firma poszukuje 
doświadczonych lakierników 
samochodowych. Wymagania: 
min. 3 lata doświadczenia na 
w/w stanowisku, dobra znajo-
mość języka obcego (angielski/ 
niemiecki/ niderlandzki), CV w 
języku obcym, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane własne auto. 
Oferta: legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę o 
pracę, stawka 11,50 EUR netto/
godzina, cotygodniowe wynagro-
dzenie zakwaterowanie opłaco-
ne przez pracodawcę (1-osobowy 
pokój), darmowe ubezpieczenie, 
płatna kilometrówka. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt: 
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kom: +48 573313366 (w razie 
problemów z połączeniem prosi-
my o SMS-oddzwonimy), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „LAKIERNIK SAMOCHO-
DOWY-HOLANDIA”).

Stolarz. Skontaktuj się z 
nami i powiedz nam ile chciał-
byś zarabiać! Wymagamy: zna-
jomość języka Angielskiego, 
Niderlandzkiego lub Niemieckie-
go; Doświadczenie jako stolarz; 
Umiejętność pracy z rysunkiem 
technicznym; prawo jazdy; wła-
sny samochód będzie atutem. 
Oferujemy: atrakcyjne wynagro-
dzenie, możliwość bezpłatnego 
zakwaterowania oraz ubezpie-
czenia, możliwość nawiązania 
dłuższej/stałej współpracy. Prze-
ślij nam swoje cv na adres: lot-
kowska@covebo.nl lub zadzwoń: 
0341-784093.

MONTER RUSZTOWAŃ - 
Holandia/Belgia. Holenderska 
firma poszukuje doświadczonych 
monterów rusztowań do pracy 
na obiektach przemysłowych 
lub fasadach. WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stanowisku, 
VCA,  komunikatywna znajo-
mość języka obcego (na niektó-
rych projektach są testy w języku 
obcym), auto (1 na grupę), mile 

widziane DNV. OFERTA: legalne 
zatrudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, stawka 
do negocjacji (zależna od certy-
fikatów, doświadczenia, znajo-
mości języka itd.), cotygodnio-
we wynagrodzenie, darmowe 
zakwaterowanie w 1-osobowym 
pokoju, wakacyjne/rezerwowe. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt pod nr tel: +48 573 313 
366 (w razie problemów z połą-
czeniem prosimy o SMS).

Praca przy papryce. Pra-
ca od zaraz z zakwaterowaniem 
– PAPRYKA. Firma Tempoline 
z siedziba w Hoofddorp poszu-
kuje dla swojego klienta w Mid-
denmeer osób do pracy przy 
papryce. Praca w szklarni, od 
zaraz na okres min. 6 miesięcy. 
Stawka to 9,59 euro brutto za 
godzinę. Wprowadzamy także 
system bonusowy. Obowiązki: 
Ścinka papryki, Sortowanie pa-
pryki, Regulacja planta papryki, 
Okrecanie papryki. Wymagania: 
Gotowość do pracy powyżej 8 
godzin dziennie, Obuwie robocze 
(z blacha) we własnym zakresie, 
Silna motywacja do pracy, Nie 
jest wymagana znajomość języ-
ka, Dyspozycyjność na dłuższy 
okres czasu - minimum 6 mie-
sięcy, Prawo jazdy kat. B mile 

widziane. Oferujemy: Legalna 
prace w oparciu o umowę o 
prace, Wypłaty tygodniowe na 
konto pracownika, Zakwatero-
wanie agencyjne, Transport do 
pracy, Opiekę polskiego koor-
dynatora, Ubezpieczenie zdro-
wotne, Możliwość długotrwałej 
współpracy. Dojazd do Holandii 
oraz wyżywienie we własnym 
zakresie. Zainteresowane oso-
by prosimy o przeslanie CV na 
adres: praca@p-tempoline.nl z 
dopiskiem PAPRYKA lub o kon-
takt telefoniczny pod numerem: 
+31 23 555 40 60, Z poważa-
niem, Tempoline Uitzendbureau, 
Wijkermeerstraat 14a, 2131 HA 
Hoofddorp, +31235554060.

CIEŚLA SZALUNKOWY 
– BELGIA. Belgijska firma po-
szukuje doświadczonych cieśli 
szalunkowych. WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stanowisku 
(system peri, doka), podstawowa 
znajomość języka angielskiego, 
prawo jazdy kat. B. OFERTA: bel-
gijska umowa o pracę, stawka 
do negocjacji, firma zapewnia 
auto i narzędzia, zakwatero-
wanie w 1-osobowym pokoju, 
ubezpieczenie obowiązujące na 
terenie całej UE opłacone przez 
pracodawcę. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt pod nr 

tel. +48 573313366 lub o prze-
słanie cv na adres cv@ch-24.
com (w tytule prosimy wpisać 
„CIEŚLA SZALUNKOWY - BEL-
GIA”).

Lakiernik. Skontaktuj się z 
nami i powiedz nam ile chciał-
byś zarabiać! Wymagamy: zna-
jomość języka Angielskiego, 
Niderlandzkiego lub Niemiec-
kiego; Doświadczenie jako la-
kiernik; Umiejętność pracy z 
rysunkiem technicznym; prawo 
jazdy; własny samochód będzie 
atutem. Oferujemy: atrakcyjne 
wynagrodzenie, możliwość bez-
płatnego zakwaterowania oraz 
ubezpieczenia, możliwość na-
wiązania dłuższej/stałej współ-
pracy. Prześlij nam swoje cv na 
adres: lotkowska@covebo.nl lub 
zadzwoń: 0341-784093.

Operator wózka widłowe-
go w Holandii. Operator wózka 
widłowego w Holandii z języ-
kiem angielskim. Dla naszych 
klientów w Holandii poszukuje-
my kandydatów na stanowisko 
kierowca wózka widłowego lub 
kierowca wózka widłowego wy-
sokiego składu. W zależności od 
oferty stawki wahają się między 
10.71-10.90 EUR/h. Zarówno 
transport, jak i zakwaterowanie 

są zapewniane przez pracodaw-
cę (koszt w zależności od oferty 
od 85-92.50 EUR tygodniowo). 
Kandydaci muszą mówić po an-
gielsku lub holendersku. Kandy-
daci muszą posiadać aktualne 
uprawnienia oraz doświadczenie 
jako operator wózka widłowe-
go. Jeśli spełniasz wymagania 
i jesteś zainteresowany ofertą 
to prześlij nam swoje CV w ję-
zyku angielskim na adres re-
cruitment1@winrecruit.uk lub 
zadzwoń: +31 412 788 119, 
+48 61 6781 003. W aplikacji 
prosimy umieścić następującą 
klauzulę: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. 2016 
r. poz. 922.

Pakowanie / produkcja. 
Firma Tempoline z siedziba w 
miejscowości Hoofddorp poszu-
kuje dla swojego klienta osób 
chętnych do pracy przy pakowa-
niu/ na produkcji. Wymagania: 
dyspozycyjność na długi okres 
czasu, silna motywacja do pracy 
i umiejętność pracy w grupie, 
gotowość i chęć pracy powyżej 

8 godzin dziennie, prawo jazdy 
kat. B mile widziane, obuwie 
robocze we własnym zakresie. 
Oferujemy: legalna i stabilne 
zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę, wypłaty tygodniowe na 
konto pracownika, zapewniamy 
zakwaterowanie, transport do 
pracy, opiekę polskiego koordy-
natora. Dojazd oraz wyżywienie 
we własnym zakresie. Prosimy 
o przesyłanie CV na adres pra-
ca@p-tempoline.nl. Będziemy 
kontaktować się telefonicznie 
lub emailowo z wybranymi oso-
bami. Z poważaniem, Tempoline 
Uitzendbureau, Wijkermeerstra-
at 14a, 2131 HA Hoofddorp, 
+31235554060.

MONTER REGIPSÓW. OD 
ZARAZ! – Holandia. Zagranicz-
na firma poszukuje doświadczo-
nych monterów regipsów. Start: 
09.04.2018. WYMAGANIA: 
doświadczenie na w/w stano-
wisku, własne narzędzia, komu-
nikatywny język obcy (1 osoba 
na parę), auto (1 na parę), VCA. 
OFERTA: legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę 
o pracę, stawka do negocjacji, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
rezerwowe/wakacyjne, zakwate-
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rowanie w 1-osobowym pokoju, 
ubezpieczenie opłacone przez 
pracodawcę. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt: nr sta-
cjonarny: +48 864 711 471, nr 
komórkowy: +48 573 313 366 
(w razie problemów z połącze-
niem prosimy o SMS).

DEKARZ W HOLANDII. 
DEKARZ W HOLANDII – z an-
gielskim lub niemieckim lub ho-
lenderskim. Dla naszych klien-
tów w Holandii poszukujemy 
kandydatów na stanowiska de-
karzy. Dostępne są różne loka-
lizacje i liczne wakaty. Zarówno 
transport, jak i zakwaterowanie 
zapewniane są przez pracodaw-
cę. Kandydaci muszą mówić 
po angielsku lub niemiecku lub 
holendersku. Konieczne jest 
wcześniejsze doświadczenie w 
zawodzie. Poszukujemy deka-
rzy różnych kategorii i o różnych 
specjalizacjach, między innymi 
trzcinowych. Jeśli posiadasz ja-
kiekolwiek doświadczenie jako 
dekarz, prześlij nam swoje CV 
na adres recruitment1@winre-
cruit.uk lub zadzwoń: +31 412 
788 122, +48 61 6781 00. 
Omówimy twoje doświadczenie 
zawodowe i twoje oczekiwania, 

i znajdziemy dla Ciebie najlep-
szą ofertę. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. U. 2016 r. poz. 922.

Mechanik. Skontaktuj 
się z nami i powiedz nam ile 
chciałbyś zarabiać! Wymagamy: 
znajomość języka Angielskie-
go, Niderlandzkiego lub Nie-
mieckiego; Doświadczenie jako 
mechanik; Umiejętność pracy z 
rysunkiem technicznym; prawo 
jazdy; własny samochód będzie 
atutem. Oferujemy: atrakcyjne 
wynagrodzenie, możliwość bez-
płatnego zakwaterowania oraz 
ubezpieczenia, możliwość na-
wiązania dłuższej/stałej współ-
pracy. Prześlij nam swoje cv na 
adres: lotkowska@covebo.nl lub 
zadzwoń: 0341-784093.

SPAWACZ MIG/MAG + 
CO2. Holenderska firma poszu-
kuje doświadczonych spawaczy 
MIG/MAG w osłonie CO2 do 
pracy na prefabrykacji w rejonie 
FRYSLAND. WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stanowisku, 

komunikatywna znajomość języ-
ka obcego (sprawdzana podczas 
rozmowy telefonicznej), CV w 
języku obcym, prawo jazdy kat. 
B, mile widziany własny środek 
transportu. WARUNKI: legalne 
zatrudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, możli-
wość stałego kontraktu, stawka 
10,50 EUR netto/godzina, coty-
godniowe wynagrodzenie, dar-
mowe zakwaterowanie w 1-oso-
bowym pokoju, ubezpieczenie 
opłacone przez pracodawcę. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod nr tel.: +48 573 
313 366 (w razie problemów z 
połączeniem prosimy o SMS-od-
dzwonimy).

PRACOWNIK BUDOWLA-
NY W HOLANDII. PRACOWNIK 
BUDOWLANY W HOLANDII – z 
angielskim lub niemieckim 
lub holenderskim. Dla naszych 
klientów w Holandii poszukuje-
my kandydatów na stanowiska 
pracowników budowlanych. Do-
stępne są różne lokalizacje i licz-
ne wakaty.  Zarówno transport, 
jak i zakwaterowanie zapewnia-
ne są przez pracodawcę. Kandy-
daci muszą mówić po angielsku 
lub niemiecku lub holendersku. 
Wcześniejsze doświadczenie w 
zawodzie jest konieczne. Poszu-
kujemy pracowników różnych 

kategorii i o różnych specjali-
zacjach, między innymi mura-
rzy, tynkarzy, monterów okien, 
cieśli, cieśli szalunkowych itd. 
Jeśli posiadasz jakiekolwiek do-
świadczenie w pracach budow-
lanych, prześlij nam swoje CV 
w języku angielskim na adres 
recruitment1@winrecruit.uk lub 
zadzwoń: +31 412 788 122, 
+48 61 6781 00. Omówimy 
twoje doświadczenie zawodowe 
i twoje oczekiwania, i znajdzie-
my dla Ciebie najlepszą ofertę. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochro-
nie Danych Osobowych Dz. U. 
2016 r. poz. 922.

PRACOWNIK W SZKLAR-
NI W HOLANDII. Dla naszych 
klientów w Holandii poszukuje-
my osób zainteresowanych pra-
cą w szklarni. Zarówno transport 
do pracy, jak i zakwaterowanie 
zapewniane są przez pracodaw-
cę. Stawka od 9,04 do 9,51 
euro brutto na godzinę. Praca 
ma charakter fizyczny i część 
czynności może być wykonywa-
na na kolanach. Obowiązki: pa-

kowanie i sortowanie warzyw i 
owoców, prace szklarniowe przy 
pomidorach, kwiatach, papryce, 
składanie szklarni, prace przy 
instalacjach elektrycznych (tyl-
ko osoby z doświadczeniem),  
przycinanie, prace magazynowe. 
Wymagania: Dyspozycyjność, 
Elastyczność, Podstawowa zna-
jomość języka angielskiego, 
Odpowiedzialność i sumienność, 
Prawo jazdy będzie plusem. Ofe-
rujemy: Legalne zatrudnienie na 
umowę o pracę na warunkach 
holenderskich, Możliwość na-
wiązania dłuższej współpracy, 
Możliwość pracy w nadgodzi-
nach, Zakwaterowanie w ofer-
cie, Opieka koordynatorów pod-
czas pobytu, Ubezpieczenie. Jeśli 
spełniasz wymienione warunki 
prześlij nam swoje CV na adres 
production@winrecruit.uk lub za-
dzwoń: +31 412 788 122, +48 
61 6781 00. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. U. 2016 r. poz. 922”.

MONTER RUSZTOWAŃ. 
OD 04.04.2018 - 13,50 EUR 

netto/h + DARMOWE ZAKWA-
TEROWANIE. Holenderska fir-
ma poszukuje doświadczonych 
monterów rusztowań do pracy w 
miejscowości Harlingen (Fryzja). 
WYMAGANIA: doświadczenie na 
w/w stanowisku, VCA lub SCC, 
podstawowa znajomość języka 
obcego, certyfikat DNV, mile 
widziane własne auto. OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka 13,50 EUR netto/godzi-
na, cotygodniowe wynagrodze-
nie, darmowe zakwaterowanie w 
1-osobowym pokoju. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt 
pod nr tel: +48 573 313 366 (w 
razie problemów z połączeniem 
prosimy o SMS-oddzwonimy).

ZBROJARZ. HOLANDIA! 
OD ZARAZ! Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych 
zbrojarzy do pracy w okolicach 
Groningen. WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stanowi-
sku, komunikatywny język obcy 
(1 osoba na parę), prawo jazdy 
kat. B (przynajmniej 1 osoba na 
parę). mile widziane VCA (nie 
jest to wymóg konieczny). OFER-
TA: holenderska umowa o pracę, 
stawka 11 EUR netto/godzina, 
zakwaterowanie w 1-osobowym 
pokoju, ubezpieczenie opłacone 
przez pracodawcę. Osoby zainte-
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resowane prosimy o kontakt pod 
nr telefonu: +48 573 313 366 
(w razie problemów z połącze-
niem prosimy o SMS).

MONTER WYKŁADZIN 
PODŁOGOWYCH – NORWE-
GIA. Norweska firma poszuku-
je doświadczonych monterów 
podłóg twardych (winylowych, 
PCV, gumoleum) do pracy na 
obiektach użyteczności publicz-
nej (sądy, banki, szpitale) w oko-
licach Bergen. WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stanowisku, 
umiejętność odpowiedniego ob-
liczenia materiału (wykładziny 
układane na dużych powierzch-
niach, bez możliwości docinek), 
umiejętność docinania wykładzi-
ny w narożnikach, zawijanie wy-
kładziny, by zachodziła do kilku-
dziesięciu cm powyżej podłogi, 
umiejętność używania spawarki 
do wykładzin, wysoka estetyka 
pracy, min. podstawowa znajo-
mość języka angielskiego lub 
norweskiego. WARUNKI: legalne 
zatrudnienie w oparciu o nor-
weską umowę o pracę, stawka 
do negocjacji, zakwaterowanie 
zapewnione przez pracodawcę, 
firma zapewnia narzędzia oraz 
ubrania robocze, pomoc pol-
skich koordynatorów. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt: 
nr komórkowy: +48 573313366 

(w razie problemów z połącze-
niem prosimy o SMS-oddzwoni-
my),  e-mail: cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać „MONTER 
PODŁÓG - NORWEGIA”).

Operator CNC. Skontak-
tuj się z nami i powiedz nam ile 
chciałbyś zarabiać! Wymagamy: 
znajomość języka Angielskiego, 
Niderlandzkiego lub Niemiec-
kiego; Doświadczenie jako ope-
rator CNC; Umiejętność pracy z 
rysunkiem technicznym; prawo 
jazdy; własny samochód będzie 
atutem. Oferujemy: atrakcyjne 
wynagrodzenie, możliwość bez-
płatnego zakwaterowania oraz 
ubezpieczenia, możliwość na-
wiązania dłuższej/stałej współ-
pracy. Prześlij nam swoje cv na 
adres: lotkowska@covebo.nl lub 
zadzwoń: 0341-784093.

LAKIERNIK/POMOCNIK 
LAKIERNIKA. Agencja Pracy 
TPM poszukuje lakierników 
oraz pomocników lakiernika 
do pracy w Holandii. Jest to 
praca w trakcie, której masz 
szansę zdobyć doświadczenie 
przy przygotowaniu i malowa-
niu samolotów. Wymagania: 
doświadczenie przy malowaniu 
lub przygotowaniu do malowa-
nia samochodów czy pojazdów 

użytkowych  lub doświadczenie 
przy przygotowaniu lub malo-
waniu przemysłowym. Agencja 
Pracy The Perfect Match B.V. 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę 
godzinową w 3-miesięcznym 
okresie próbnym (szkolenie/
Nauka branży) 8 euro netto/h, 
po okresie próbnym 9-10 euro 
netto/h. CHARAKTER PRACY: 
praca na dłuższy okres. Oso-
by zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
SAMOLOTY na adres: info@the-
perfectmatch.pl lub info@tpm-
work.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 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu re-
krutacji, zgodnie z ustawa z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. Nr 
133, poz. 883). Zastrzegamy so-
bie prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com.

MONTER RUSZTOWAŃ 
– HOLANDIA. Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-
nych monterów rusztowań do 
pracy na projekcie AEB w Am-
sterdamie lub EXXON MOBIL w 
Groningen. Główny wykonawca: 
HERTEL. Mile widziane osoby 
z własnym zakwaterowaniem. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, VCA, mile 
widziane DNV , własny środek 
transportu, dobra znajomość 
języka obcego (holenderski/
niemiecki/angielski). OFERTA:  
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pra-
cę, stawka 13,50 EUR netto/
godzina (dla osób z DNV), coty-
godniowe wynagrodzenie, za-
kwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (dla osób, które 
posiadają własne +90 EUR/ty-
dzień), darmowe ubezpieczenie 
(+20 EUR/tydzień dla osób z 
własnym ubezpieczeniem), wa-
kacyjne/rezerwowe. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt: 
+48 573 313 366 (Paulina) lub 
+48 511 790 286 (Paweł). W 

razie problemów z połączeniem 
prosimy o SMS.

Pomocnika dekarzy. Za-
trudnimy pomocnika dekarzy. 
Praca na terenie Belgii. Praca 
przy montażu blachodachówki, 
konstrukcji hal stalowych z pły-
ty obornickiej. Prace na nowych 
budynkach oraz renowacja bu-
dynków już istniejących. Wyma-
gamy: Doświadczenia, własnej 
działalności gospodarczej, zna-
jomości j. francuskiego komuni-
katywnie. własnego transportu. 
Oferujemy płacę do uzgodnie-
nia, współpracę długofalowa a 
także pomoc w założeniu firmy 
( współpracujemy na zasadzie 
działalność - działalność) a tak-
że zakwaterowania. Informacje 
pod numerem telefonu: +48 
729475717.

BLACHARZ SAMOCHO-
DOWY – BELGIA. Belgijska fir-
ma poszukuje doświadczonych 
blacharzy samochodowych do 
pracy w autoryzowanym warsz-
tacie w okolicach Tongeren. 
Zakres obowiązków: demontaż 
części karoserii, szpachlowanie, 
przecieranie, ew. wspawywanie, 
przygotowanie pod malowanie, 
montaż po malowaniu. Wyma-
gania:  doświadczenie na w/w 
stanowisku (min. 5 lat), komu-

nikatywny język angielski, pra-
wo jazdy kat. B, samodzielna 
naprawa samochodów osobo-
wych po wypadkach. Oferta: le-
galne zatrudnienie w oparciu o 
belgijską umowę o pracę, staw-
ka 16-18 EUR brutto/godzina, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie w 1-osobo-
wym pokoju, ubezpieczenie 
opłacone przez pracodawcę. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: nr stacjonarny: +48 
864 711 471, nr komórkowy: 
+48 573 313 366, e-mail: cv@
ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „BLACHARZ SAMOCHO-
DOWY-BELGIA”).

Spawacz. Skontaktuj się z 
nami i powiedz nam ile chciał-
byś zarabiać! Wymagamy: zna-
jomość języka Angielskiego, 
Niderlandzkiego lub Niemiec-
kiego; Doświadczenie jako 
spawacz; Umiejętność pracy z 
rysunkiem technicznym; pra-
wo jazdy; własny samochód 
będzie atutem. Oferujemy: 
atrakcyjne wynagrodzenie, 
możliwość bezpłatnego zakwa-
terowania oraz ubezpieczenia, 
możliwość nawiązania dłuż-
szej/stałej współpracy. Prześlij 
nam swoje cv na adres: lotkow-
ska@covebo.nl lub zadzwoń: 
0341-784093.

Nasza Holandia

PRACA
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Transport – oferuję: 
Busy do Holandi Niemiec 
Nowe busy WIFI Komfort. 
NL: +31 686 15 44 92, PL: 
+48 888 05 07 07* atesto-
wane, kubełkowe fotele, * 
ubezpieczenie na całej tra-
sie* Wi-Fi, DvD, dwustrefowa 
klimatyzacja. Duże wygodne 
busy i szybkie mikrobusy. 
Podkarpackie, Małopolska, 
Śląsk, Świętokrzyskie, Opol-
skie, Lubuskie, Dolny Śląsk 
, Łódzkie, Wielkopolskie, Lu-
belskie. BEZPIECZNIE. SZYB-
KO. BEZ PRZESIADEK.NL: 
+31 686 15 44 92, PL: +48 
888 05 07 07* atestowane, 
kubełkowe fotele, * ubezpie-
czenie na całej trasie* Wi-Fi, 
DvD, dwustrefowa klimatyza-
cja. Rezerwacje przyjmujemy 
od poniedziałku do soboty w 
godz: 9:00-20:00, rezerwacja 
sms całą dobę.

Transport – oferuję: BUSY 
POLSKA - HOLANDIA BEZ PRZE-
SIADEK TANIO SZYBKO BEZ-
PIECZNIE +48 601 380 539. 
PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK I 
CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-
REK I PIĄTEK. CONNECT - LI-
CENCJONOWANE PRZEWOZY 
BUSEM POLSKA – HOLANDIA. 
Tel. +48 601380539, www.
przewozyconnect.pl. Oferuje-
my przewozy komfortowymi 
busami 9 osobowymi na trasie 
Polska - Holandia. Niewątpliwą 
zaletą podróży jest stosunkowo 
krótki czas przejazdu, ODBIÓR i 
DOWÓZ pasażerów pod wskaza-
ny adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzyst-
ne rabaty! www.przewozycon-
nect.pl, tel. +48 601 380 539.

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. 

Nauka: Jezyk holenderski 
AMSTERDAM. Nauczycielka je-
zykow polskiego i holenderskie-
go z kilkunastoletnim doswi-
adczeniem udziela prywatnych 
lekcji holenderskiego indywi-
dualnie i w malych grupach (w 
Amsterdamie, blisko centrum) 
na wszystkich poziomach, row-
niez w ramach przygotowan 
do egzaminow NT2. Szczego-
lowe informacje pod numerem 
0655775148.

Usługi – inne: Konsultacje 
z psychologiem przez Skype. 
Konsultacje z psychologiem 
przez Skype! Wychodząc na-
przeciw potrzebom naszych 
Klientów, a szczególnie tych 
osób, które ze względu np. na 
odległość miejsca zamiesz-
kania nie mogą przyjeżdżać 
do siedziby Centrum Rozwoju 

Osobistego w Białymstoku, 
uruchomiamy konsultacje 
psychologa przez Skype. 
Umożliwiają one uzyskanie 
wsparcia w sytuacjach trud-
nych, konfliktowych, kryzy-
sowych w momencie, w któ-
rym pomoc jest najbardziej 
potrzebna, gdy emocje są 
silne, a sytuacje i okolicz-
ności zdarzeń czasem tak 
skomplikowane, że trudno 
samodzielnie szukać roz-
wiązań. Konsultacje przez 
Skype odbywać się będą na 
takich samych zasadach co 
praca bezpośrednia w Cen-
trum Rozwoju Ososbistego 
– obowiązywać będą dobro-
wolność i dyskrecja. Pomoc 
psychologiczna on-line w tym 
konsultacje i psychoterapia 
przez przez Skypea jest do-
brym sposobem uzyskania 
pomocy, przy jednoczesnej 
gwarancji zachowania po-
ufności. Oferta skierowana 
jest szczególnie do Polaków 
mieszkających za granicą 
i nie mających bezpośred-
niego dostępu do polsko-
języcznego psychologa, do 
osób mieszkających z dala 
od ośrodków profesjonalnej 
pomocy psychologicznej lub 
osób, które nie mają możli-
wości pozostawienia dzieci 
pod czyjąś opieką. Płatność 
odbywa się przelewem na 
konto, w formie przedpłaty. 
Koszt jednej sesji 100 PLN. 
www.CentrumRozwojuOsobi-
stego.com.pl.

Prawnicy: Problem z 
wlascicielem mieszkania/ 
lokatorem ? Zapraszam na 
bezplatna porade prawna. 
Wynajmujesz mieszkanie 
dla siebie , bądź wynajmu-
jesz mieszkanie komuś?? 
Sprawy związane z nierucho-

mościami często pojawią się w 
życiu każdego z nas. Procedura 
prawna może okazać się zbyt 
skomplikowana byśmy poradzili 
sobie z nią sami. Ten długi i za-
wiły proces prawny występują-
cy w czynnościach związanych 
z nieruchomościami wymaga 
bardzo dobrej znajomości prze-
pisów prawa nieruchomości. 
Kancelaria Adwokacka Arslan 
& Arslan ma znakomite do-
świadczenie w tej dziedzinie. 
Wspieramy najemców i potra-
fimy im doradzić praktycznie 
i szczegółowo. Służymy także 
wsparciem, gdy dochodzi do 
nieoczekiwanego sporu, na 
przykład przy procedurach wy-
powiedzenia umowy najmu lub 
eksmisji. *Pomagamy między 
innymi przy: Procedurach mię-
dzy wynajmującym a najemcą, 
Wypowiedzeniu umowy najmu, 
Przygotowywaniu umowy naj-
mu, Problemach windykacyj-
nych, Doradztwie i procedurach 
dotyczących zmian umowy naj-
mu, Interpretacji i zastosowa-
niu umów najmu, Problemach 
uciążliwości najemców, Spo-
rach dotyczących borgu, bądź 
kosztów maklerskich. Kancela-
ria adwokacka, Arslan&Arslan 
Advocaten, Paletplein 80, 2526 
GZ Den Haag. T:070 4 500 300, 
Kom: 06-14 803 099, e-mail: 
prawnik@arslan.nl.

Nauka: Kurs j.holender-
skiego. STICHTING NOSTRI 
MUNDI (Fundacja Nasz Świat) w 
Waddinxveen już od lat organi-
zuje kursy języka niderlandzkie-
go na poziomach od A0 do B2. 
Zajęcia odbywają się w sobotę 
wieczorem i przez całą niedzie-
lę, w małych 6 - 10 osobowych 
grupach. Nie jestes pewny na 
jakim poziomie jest Twój nider-
landzki? Nasz specjalny test 
pomoże Tobie (i nam) to ustalic. 
Aby na kursie osiągnąć poziom 
A1, trzeba zaliczyć 2 moduły, 
każdy po 16 godzin zegarowych. 
Spotykamy się raz w tygodniu 
na 2 godziny. Aby na kursie 
osiągnąć poziom A2, trzeba 
zaliczyć 2 dalsze moduły, po 16 
godzin zegarowych każdy. Spo-
tykamy się raz w tygodniu na 2 
godziny. Moduły A1 i A2 kończą 
się egzaminem i rozdaniem 
certyfikatów tym kursantom, 
którzy egzamin zdali. W przy-
padku kursów na poziomie B1 
i B2, oprócz egzaminu pisem-
nego, moduły kończą się do-
datkowym egzaminem ustnym. 
Cena jednego modułu wynosi 
200 euro, niezależnie od pozio-
mu. Warto zapytać pracodawcę, 
czy zechciałby zainwestować 
w Twój kurs. Lekcje prowadzi 
nauczycielka z wykształce-
niem wyższym lingwistycznym 
i mieszkająca w Holandii już 
40 lat. Faktury wydawane są 

na ostatnich zajęciach danego 
modułu. Kawa, herbata, cia-
steczka i parking – GRATISO-
WE. Jesteś zainteresowany na-
uką w naszej szkole? Zadzwoń 
lub wyślij wiadomość na numer 
0628742810. Albo napisz do 
nas maila: info@nostrimundi.nl, 
Serdecznie zapraszamy! 

Transport – oferuję: 
Wolne miejsca do POLSKI NAJ-
TANIEJ. Podkarpackie, Wielko-
polskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Łódzkie, 
Małopolskie, Śląskie, Opolskie. 
POLSKA 0048-516496652 HO-
LANDIA 0031-68488678. 5ty 
przejazd GRATIS, atestowane 
fotele, nowe samochody, wifi, 
klimatyzacja, najlepsi kierowcy 
z wieloletnim doświadczeniem, 
często podwójne obsady, szyb-
kie mikrobusy busy oraz duże 
busy z DVD, ubezpieczenie pod-
czas podróż, najkrótszy czas 
przejazdu, uprzejmi, profesjo-
nalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC 
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: 
IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ PLANO-
WANEGO WYJAZDU, NUMER 
TELEFONU ORAZ DOKŁADNY 
Łódzkie, Wielkopolskie, Dolno-
śląskie, Lubuskie, Świętokrzy-
skie, Podkarpackie. POLSKA 
0048-516496652 HOLANDIA 
0031-684886783, www.vip-
-trans.pl.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługuje-
my województwa: OPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE. Ceny 
przejazdu: Polska - Holandia: 
od 250 zł. Holandia - Polska: 
od 60 euro. Firma Inter- tour 
oferuje Państwu: indywidualne 
przewozy do Niemiec i Holan-
dii, transport zorganizowanych 
grup z dowolnych miejsc oraz w 
dowolnych terminach, transport 
z miejsca zamieszkania bezpo-
średnio pod wskazany adres, 
atrakcyjne ceny, zniżki dla dzie-
ci do 15 lat, spokojną i komfor-
tową podróż. Nasza firma dys-
ponuje nowoczesną flotą około 
75 pojazdów, która na bieżąco 
jest modernizowana. Wszystkie 
nasze samochody znajdują się 
w nienagannym stanie technicz-
nym. Chcesz dotrzeć szybko i 
bezpiecznie? Nie szukaj więcej. 
Kontakt: www.inter-tour.eu, Tel: 
+48 602 782 271, Tel: +48 77 
484 40 11.

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie 
państwo transportu na tere-
nie Holandii, Niemiec, Belgii? 
Dobrze trafiliście. Oferuje bez-

Nasza Holandia

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama



11

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: 
Transport z Holandii do Pol-
ski? Dzwoń: 660-322-166. 
Busy z 2017 roku zapewnią Ci 
bezpieczny i szybki przejazd. 
Wyjeżdżasz do Holandii? Masz 
pilny wyjazd do Belgii? Musisz 
być zaraz w Niemczech albo 
we Francji? Zapisz ten numer 
i dzwoń teraz. Z Polski: 660-

322-166, z zagranicy: 0048-
660-322-166. Albo wyślij SMS 
– oddzwonimy. Nasze samo-
chody wożą tanio, komfortowo 
i na miejsce. Renault Trafic 
z roku 2017, najmocniejszy 
silnik, nowe opony Michelin, 
dwustrefowa klimatyzacja, ła-
dowarka do smartfonu/table-
tu dla każdego, podłokietnik 
przy każdym siedzeniu, siedzi-
ska dla dzieci. Na miejsce wozi 
doświadczony i ugodowy kie-
rowca. Nasza trasa i terminy: 
Holandia – Polska: w piątek 
i poniedziałek około godziny 
18.00. Polska – Holandia: we 
czwartek i niedzielę około go-
dziny 6.00. Trasa do Holandii 
trwa około 12 godzin. Zaczyna-
my w Toruniu, a odbierzemy Cię 
z dowolnego miejsca w północ-
no-zachodniej Polsce. Rewe-
lacyjna cena: 60 Euro! Czemu 
warto jechać z nami do Holan-
dii? 1. Jedziemy z miejsca, któ-
re wskażesz, prosto do celu. 2. 
Masz wiele własnego miejsca 
w 9-osobowym busie o najwyż-
szym standardzie. 3. Jedziesz 
bezpiecznie, bo doświadczony 
kierowca do Renault Trafica 
z 2017 roku założył najlepsze 
opony, Michelin. 4. Zawiezie-
my Twoje bagaże i paczki. 5. 
Gwarantujemy ładowarki do 

komórek, dwustrefową klima-
tyzację, przyciemniane szyby i 
podłokietniki osobne dla każ-
dego. 6. Jeśli jedziesz w grupie 
i zapytasz o rabat, to na pewno 
dostaniesz. 7. Wystawiamy pa-
ragon lub FV – jedziesz legal-
nie, a po rozliczeniu podatku 
możesz oszczędzić 23 procent! 
Więcej na www.Szofer.biz.

Transport – oferu-
ję: CODZIENNIE PRZEWÓZ 
OSÓB - POLSKA - HOLANDIA 
BELGIA NIEMCY. MIĘDZYNA-
RODOWY PRZEWÓZ OSÓB Z 
FIRMĄ POEUROPIE.PL. Wyjeż-
dżamy codziennie z POLSKI, 
NIEMIEC, BELGII, HOLANDII. 
Obsługujemy województwa: 
podkarpackie, świętokrzyskie, 
małopolskie, śląskie, opolskie, 
dolnośląskie. Kursy międzyna-
rodowe realizujemy busami 
9-osobowymi o wysokim stan-
dardzie. Wykonujemy przewo-
zy osób w systemie „door to 
door”, ze wskazanego adresu 
początkowego pod wskaza-
ny adres końcowy. Oferujemy 
Państwu KONKURENCYJNE 
CENY oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty 
przejazd za 50 procent ceny 
lub 10-ty tylko za 1 zł, 5 pro-

cent rabatu za płatność z góry, 
zniżki dla grup (już od 2 osób), 
rezerwacja w dwie strony -10 
euro. Więcej na naszej stronie 
www.poeuropie.pl. Kontakt  PL 
+ 48 666 66 10 20, NL + 31 
687 75 06 02 (lycamobile), 
GG 49870095, mail: biuro@
poeuropie.pl, www.poeuropie.
pl, JAK REZERWOWAĆ? Wy-
bierz jedną z możliwości: 1. 
Wypełnij formularz: http://po-
europie.com.pl/kontakt.php. 
2. Wyślij SMS z rezerwacją na 
numer +48 66666 10 20 lub 
+31 687 750 602. W treści 
wiadomości wpisz: datę wyjaz-
du, adres początkowy – gdzie 
mamy po Ciebie przyjechać, 
adres końcowy – gdzie mamy 
Cię zawieźć, imię i nazwisko 
pasażera, dodatkowe informa-
cje np. numer telefonu, datę 
powrotu itp. 3. Zadzwoń do 
nas. Rezerwacja jest ważna po 
potwierdzeniu przez nas.

Transport – oferuję: 
CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB 
POLSKA – NIEMCY – HO-
LANDIA ! OD 55 EURO, FIR-
MA MILEKTRANS OFERUJE 
CODZIENNE PRZEJAZDY Z 
ADRESU NA ADRES NA TRA-

SIE POLSKA–NIEMCY –HO-
LANDIA, KONTAKT: +48 609 
822 180 (przyjmujemy rów-
nież rezerwacje SMS), www.
MILEKTRANS.pl (rezerwacje 
internetowe), OBSŁUGIWANE 
WOJEWÓDZTWA W POLSCE: 
ŚLĄSKIEOPOLSKIE, DOLNO-
ŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( Żary, Ża-
gań,Trzebiel, Iłowa i okolice), 
WIELKOPOLSKIE (Ostrzeszów, 
Kępno, Syców i okolice), ŁÓDZ-
KIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTO-
KRZYSKIE (Jędrzejów, Kielce, 
Włoszczowa). PODKARPAC-
KIE (Dębica, Rzeszów). PRO-
MOCJE: PRZEJAZD W DWIE 
STRONY (oszczędzasz 5 euro 
lub 40zł), ZNIŻKI GRUPOWE 
3 OSOBY LUB WIĘCEJ (zniżka 
5euro lub 20zł każda osoba), 
TANIE CZWARTKI (wyjazd z 
PL), NIEDZIELE, PONIEDZIAŁKI 
( powrót do PL) przejazdy od 
50euro/ 210zł. SAMOCHODY: 
MERCEDES SPRINTER (duża 
przestrzeń bagażowa + mak-
symalny komfort podróży), 
RENAULT MASTER (duża prze-
strzeń bagażowa + maksymal-
ny komfort podróży), OPEL VI-
VARO (pojedyncze rozkładane 
fotele), FORD TRANSIT (prze-
stronny i komfortowy). POCZUJ 
SIĘ WYJĄTKOWO PODRÓŻUJ 
KOMFORTOWO!!!

Transport – oferuję: PRO-
MOCJA! Od 60 euro -10% DAN-
-MAR Polska-Niemcy-Holan-
dia-Belgia !!! POWOŁAJ SIĘ NA 
OGŁOSZENIE, A DOSTANIESZ 
10% ZNIŻKI !!! Firma DAN-MAR 
oferuje transport osób, paczek 
oraz korespondencji. Nasza 
firma posiada CERTYFIKAT ZA-
UFANEGO PRZEWOŹNIKA!!!!Za-
pewniamy krótszy czas podróży, 
możliwy dowóz osób pod wska-
zany adres oraz ubezpieczenie 
na czas przejazdu. Każdy bus 
posiada klimatyzację, DVD oraz 
wygodne rozkładane fotele, któ-
re gwarantują komfort i wygodę 
każdemu pasażerowi.  6 kurs – 
50% taniej!!! W razie potrzeby 
wystawiamy faktury VAT. Wyjaz-
dy z Polski: Wtorek, Środa, Pią-
tek, Sobota. Powroty do Polski: 
Środa, Piątek, Sobota, Niedzie-
la. Grupy zorganizowane lub po-
wyżej 4 osób- wyjazd każdego 
dnia tygodnia z 20% rabatem!!! 
W Polsce jeździmy przez takie 
województwa jak: lubelskie, 
podkarpackie, mazowieckie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie, 
małopolskie, śląskie, dolnoślą-
skie, łódzkie oraz opolskie i lu-
buskie. Kontakt pod numerem 
+48 660 562 625 lub +31 617 
679 151, e-mail: danmarprze-
wozy@wp.pl.

Nasza Holandia

Reklama

OGŁOSZENIA DROBNE
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SAE Aero Design to między-
narodowe akademickie zawody 
organizowane od 30 lat przez 
amerykańskie Stowarzyszenie 
Inżynierów Transportu (SAE) przy 
wsparciu m.in. koncernu Lock-
heed Martin. Zadaniem uczest-
ników - grup studenckich z całe-
go świata - jest zaprojektowanie 
i budowa modelu samolotu, 
zgodnie z ograniczeniami i wy-
mogami regulaminu narzucony-
mi przez organizatora zawodów.

Drużyna Politechniki Po-
znańskiej zwyciężyła w najbar-
dziej prestiżowej klasie Regular, 
zdobywając trzy złote medale: 
w klasyfikacji prezentacji tech-
nicznych, w klasyfikacji konku-
rencji lotnych oraz w klasyfikacji 
generalnej. W klasie Regular 
konkurowało 37 drużyn z całego 
świata.

"W tym roku zadaniem stu-
dentów było zaprojektowanie 
oraz zbudowanie samolotu, któ-
ry przy jak najmniejszej masie 
własnej podniesie jak najwięk-
szą liczbę zestawów: piłeczka 
tenisowa i metalowa sztabka 
o masie 230 g. Piłeczki teni-
sowe symbolizują pasażerów 
natomiast sztabki ich bagaże. 
Regulamin zawodów definiuje 
materiał, z jakiego wykonany 
ma być samolot oraz rodzaj i 
moc napędu" – poinformował 
w poniedziałek PAP Radosław 
Górzeński z Politechniki Poznań-
skiej.

Jak wyjaśnił, zawody uczą 
samodzielnego rozwiązywania 
problemów technicznych, or-
ganizacyjnych i logistycznych, 
umiejętności pracy w grupie, 
sztuki aaa

Polska

W przyszłym roku akade-
mickim limit przyjęć na 
polskojęzyczne studia 
stacjonarne na kierunku 
lekarskim zwiększy się o 
229 miejsc, a na kierunku 
lekarsko-dentystycznym 
o 28 - wynika z projektu 
rozporządzenia opubliko-
wanego w czwartek przez 
Ministerstwo Zdrowia.

Projekt zakłada, że w roku 
akademickim 2018/2019 li-
mit przyjęć na studia medycz-
ne - łącznie na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych 
- wyniesie 9211, w tym 7816 
na kierunku lekarskim i 1395 
na kierunku lekarsko-denty-
stycznym. To o 276 miejsc wię-
cej niż w roku akademickiego 
2017/2018.

"Dążymy do sukcesywnego 
zwiększania liczby studentów 
na kierunkach lekarskim i lekar-
sko-dentystycznym w związku z 

brakami kadrowymi w polskiej 
służbie zdrowia. Liczba miejsc 
na studiach lekarskich w ostat-
nich latach stale rośnie" - wska-
zuje resort zdrowia.

Spośród 7816 miejsc na 
kierunku lekarskim 5955 to 
miejsca na studia prowadzone 
w języku polskim (4678 na stu-
diach stacjonarnych i 1277 na 
niestacjonarnych). Pozostałe 
1861 miejsc przewidziano na 
studia stacjonarne i niestacjo-
narne prowadzone w innym języ-
ku niż polski.

Zgodnie z projektem, naj-
większy przyrost liczby miejsc 
nastąpi na studiach magister-
skich prowadzonych w formie 
stacjonarnej w języku polskim 
(na kierunku lekarskim w sto-
sunku do roku poprzedniego 
będzie o 229 miejsc więcej, a na 
kierunku lekarsko-dentystycz-
nym o 28).

Największy limit miejsc na 
polskojęzyczne studia stacjo-
narne przewidziano na Śląskim 
Uniwersytecie Medycznym w 
Katowicach - 680 dla obywateli 
polskich i 7 dla cudzoziemców. 

Niewiele mniej przyjęć przewi-
dziano na Uniwersytet Medycz-
ny w Łodzi - 630 i dodatkowe 
15 dla obcokrajowców - w 
tej uczelni 120 miejsc jest fi-
nansowanych przez Ministra 
Obrony Narodowej. Na War-
szawskim Uniwersytecie Me-
dycznym zaproponowano 550 
miejsc dla Polaków i 12 dla cu-
dzoziemców. W sumie przyszli 
lekarze mogą się kształcić na 
19 uczelniach.

Zgodnie z prawem o 
szkolnictwie wyższym limit 
przyjęć na kierunki lekarski 
i lekarsko-dentystyczny w 
poszczególnych uczelniach 
określa minister zdrowia w 
porozumieniu z ministrem 
nauki i szkolnictwa wyższego, 
uwzględniając m.in. możliwo-
ści dydaktyczne uczelni i za-
potrzebowanie na absolwen-
tów tych kierunków.

PAP - NAUKA W POLSCE

AUTOR: OLGA ZAKOLSKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

MZ po raz kolejny 
zwiększy limit przyjęć 

na studia medyczne 

FOT. FREEIMAGES.COM / JOHANY LÓPEZ

FOT. FREEIMAGES.COM / SUNDEIP ARORA

Sukces polskich studentów na 
zawodach SAE Aero Design w USA 

Reprezentacja Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej zdobyła trzy złote medale w zawodach SAE 
Aero Design West 2018, które w miniony weekend odbyły się w Los Angeles. Sześć medali (5 srebrnych i brązowy) 
zdobyli zaś studenci Politechniki Wrocławskiej; a trzy medale (złoty i dwa brązowe) z Politechniki Warszawskiej.

FOT. FREEIMAGES.COM / BARTEK AMBROZIK FOT. FREEIMAGES.COM / NIKARETEKU
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aaa zaprezentowania i do-
kumentacji osiągnięć.

Oprócz poznańskiej drużyny, 
sukces w zawodach SAE Aero 
Design West 2018 odnieśli rów-
nież studenci Politechniki Wro-
cławskiej. Zdobyli oni łącznie 
sześć medali: pięć srebrnych i 
jeden brązowy - poinformowała 
PAP wrocławska uczelnia.

Studenci PWr zdobyli cztery 
medale w klasie Micro (II miej-
sce w prezentacji technicznej, 
III miejsce w raporcie technicz-
nym, II miejsce za najcięższych 
podniesiony ładunek i w sumie 
II miejsce w klasyfikacji general-
nej) oraz dwa w klasie Advanced 
(II miejsce w celności zrzutu ła-
dunku i II miejsce w klasyfikacji 
generalnej).

Na zawody SAE Aero Design 
pojechali oni m.in. z modelem o 
nazwie "Dragonfly". Zadaniem 

maszyny było uniesienie ładun-
ku o masie 15 kg i zrzucenie go 
do wyznaczonego celu. Jak pod-
kreśla uczelnia w przesłanej PAP 
informacji prasowej, jest to naj-
większa tego typu konstrukcja 
zbudowana przez zespół z PWr w 
całej historii startów. Przy jej bu-
dowie studenci korzystali m.in. z 
techniki wycinania laserowego 
oraz druku 3D.

Studenci Politechniki Po-
znańskiej biorą udział w za-
wodach SAE Aero Design od 
2008 roku. Od tego czasu na 
podium znaleźli się 15 razy. 
Zespół JetStream z Politechni-
ki Wrocławskiej startuje w tym 
konkursie od dziesięciu lat, a 
w swoim dorobku ma łącznie 
20 medali.

Zespół z Politechniki War-
szawskiej zajął III miejsce w 
klasyfikacji generalnej w klasie 

Advanced, I miejsce za pre-
zentację techniczną w tej kla-
sie oraz III miejsce za celność 
zrzutu. Warszawską uczelnię 
reprezentowała 12-osobowa 
drużyna z Międzywydziałowego 
Koło Naukowe SAE AeroDesign 
działającego przy Wydziale Me-
chanicznym Energetyki i Lot-
nictwa. Studenci wystartowali 
we wszystkich trzech konkur-
sowych klasach: Micro, Regular 
i Advanced, czyli pojechali do 
Kalifornii z trzema skonstru-
owanymi wcześniej samolota-
mi - informuje PW na stronie 
internetowej. 

(PAP)

AUTORZY: RAFAŁ POGRZEBNY, 

KATARZYNA FLORENCKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL
FOT. FREEIMAGES.COM / SIGURD DECROOS

Paradontoza może być po-
tęgowana przez natural-
ne mechanizmy obronne 
organizmu. Dziąsła mogą 
uszkadzać neutrofile - ko-
mórki krwi, które wytwa-
rzają substancje antybak-
teryjne. Podczas infekcji 
nie tylko eliminują pato-
geny, ale też uszkadzają 
tkanki. Czy można to ogra-
niczyć?

Badania, które pozwolą sku-
teczniej leczyć paradontozę, czy-
li przewlekłe zapalenie przyzę-
bia, prowadzi dr Maja Sochalska 
z Wydziału Biochemii, Biofizyki 
i Biotechnologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Narodowe Cen-
trum Nauki przyznało 1,5 mln 
złotych na sprawdzenie, jakie 
mechanizmy mogą zaburzyć 
przeżywalność neutrofili.

Zaczerwienienie, opuchnię-
cie oraz krwawienie dziąseł to 
pierwsze objawy stanu zapalne-
go. Nieleczone zapalenie dziąseł 
może prowadzić do paradonto-
zy, czyli zaniku kości, na których 

umocowane są zęby. Stopniowo 
zęby zaczynają się ruszać, a ko-
rzenie odsłaniać. Stąd już tylko 
krok do utraty zębów. Na domiar 
złego, paradontoza może przy-
czyniać się do rozwoju innych 
poważnych schorzeń: reuma-
toidalnego zapalenia stawów, 
miażdżycy, chorób układu krąże-
nia czy otyłości.

Postępujące uszkodzenia 
tkanek jamy ustnej związane 
są z chroniczną odpowiedzią 
zapalną. Jest ona wywoływana 
przez neutrofile w odpowiedzi na 
infekcję bakteryjną. Odpowiedź 
zapalna jest naturalnym me-
chanizmem obrony organizmu 
przed patogenami.

Neutrofile są produkowane 
w szpiku kostnym w ekstremal-
nie wysokich ilościach i każdego 
dnia 100 miliardów jest uwal-
nianych do krwi. Wytwarzają 
one antybakteryjne enzymy czy 
wolne rodniki, zdolne do elimi-
nowania patogennych bakterii. 
Niestety, substancje te działają 
destrukcyjnie nie tylko na pato-
geny, ale także na tkanki jamy 
ustnej. W zdrowym organizmie 
neutrofile przeżywają tylko 24 
godziny. Jednak podczas infek-
cji bakteryjnej ich okres prze-
żywania znacząco wydłużony. Z 
jednej strony gwarantuje to neu-
trofilom wystarczający czas na 
wyeliminowanie patogenów. Z 
drugiej strony zwiększa to uszko-
dzenie tkanek i przyspiesza po-
stęp paradontozy.

Dr Maja Sochalska spraw-
dzi, jak ograniczyć przeżywal-
ność neutrofili, które odgrywają 
istotną rolę w eliminacji bakterii 
takich jak Porphyromonas gin-
givalis. Badaczka planuje za-
stosować nową metodę in vitro, 
która pozwala na zmniejszenie 
liczby zwierząt laboratoryjnych w 
eksperymentach. Metoda to po-
zwala analizować przeżywalność 

i funkcje neutrofili w bardzo pre-
cyzyjny i kontrolowany sposób.

„Wierzymy, że rozwój no-
wych markerów diagnostycz-
nych oraz możliwości leczni-
czych przyniesie wymierne 
korzyści dla zdrowia publicznego 
oraz jakości życia pacjentów 
cierpiących na paradontozę oraz 
inne choroby zapalne" - podsu-
mowuje dr Maja Sochalska w 
opisie swojego projektu.

Zaznacza, że obecnie obok 
leczenia chirurgicznego u pa-
cjentów stosowane jest bolesne 
dogłębne oczyszczanie korzeni. 
Towarzyszy mu leczenie antybio-
tykami, ale antybiotykoterapia 
przynosi efekty jedynie u połowy 
chorych.

Czynniki ryzyka paradontozy 
to nieodpowiednia higiena jamy 
ustnej, palenie tytoniu, cukrzy-
ca, osteoporoza, predyspozycje 
genetyczne i infekcje niektórymi 
bakteriami.

PAP - NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

Powstrzymać paradontozę 
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Witam,
Moja córka ma już od kilku 

lat fast contract przez uitzenbu-
reau i pracuje w filmie logistycz-
nej. Od nowego roku przejdzie 
na fast contract bezpośrednio 
do tejże firmy logistycznej. My-
ślała, że zostanie to załatwione 
pomiędzy biurem pracy a praco-
dawcą, ale okazało się, że musi 
sama napisać maila, że rezy-
gnuje z pracy przez uitzenbure-
au. Córka nie wie czy to normal-
na procedura w takiej sytuacji 
- w końcu nie zmienia pracy, a 
zostaje w tym samym miejscu i 
na tym samym stanowisku, tyl-
ko już bez pośrednika. Czy ma 
prawo dostać nowy kontrakt 
na piśmie zanim zrezygnuje ze 
współpracy z pośrednikiem?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

W przypadku przejścia Pani 
córki na kontrakt bezpośrednio 
przez firmę to uitzendbureau 
powinno samo zakończyć z nią 
kontrakt, a firma nowy podpisać. 
Jak najbardziej Pani córka może 
najpierw poprosić o podpisanie 
nowego kontraktu (zanim zrezy-
gnuje z kontraktu przez pośred-
nika pracy).

Witam,
Moje pytanie dotyczy dofi-

nansowania, a mianowicie jak 
mogę sprawdzić online czy w 
ciągu 36 tygodni mam przepra-
cowane 26 tygodni?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Może Pan w tym celu sko-
rzystać z kalkulatora dostępne-
go online pod adresem: http://
rozliczsie.pl/rfiles/kalk/uwv/1.
shtml.

Witam,
Mam pytanie. Od lipca je-

stem na zasiłku chorobowym w 
UWV. Czy jestem w tym momen-
cie ubezpieczona przez UWV? 
Mój pracodawca poinformował 
mnie, że nie może kontynuować 
ubezpieczenia. I następne py-
tanie: ile miesięcy ma UWV na 
wysłanie decyzji? Minęły 3 mie-
siące i nie mam żadnej decyzji 
na jaki okres i w jakiej wysoko-
ści mi przyznali zasiłek. Wpłaty 
od UWV otrzymuję.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Niestety przy pobieraniu 
świadczeń (w tym przypadku 
zasiłku chorobowego) ma Pani 
obowiązek ubezpieczenia się 
prywatnie. Jeśli chodzi o wydanie 
decyzji, to powinna ona przyjść 
w czasie do 4 tygodni. Można w 
tej sprawie przedzwonić do UWV 
z prośbą o wysłanie kopii decyzji 
przyznającej zasiłek chorobowy.

Dobry wieczór,
Mam pytanie: jak wyglą-

da sytuacja, jeśli chcę zmienić 
ubezpieczenie zdrowotne w 
Holandii, tzn. ubezpieczalnię. 
Czy muszę skontaktować się z 
obecną ubezpieczalnią czy tym 
zajmie się już ta moja nowa wy-
brana ubezpieczalnia?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Przy wyborze nowej ubezpie-
czalni informuje się ubezpieczal-
nię o posiadanym ubezpieczeniu 
w innej i ta nowa powinna zała-
twić formalności. Jednak proce-
dura może różnić się ze względu 
na wybór ubezpieczalni, dlatego 
zalecamy skontaktować się z 
nową ubezpieczalnią i zapytać o 
szczegóły.

Witam,,
Zwracam się z zapytaniem 

do Waszej Redakcji. Otóż w ze-
szłym roku przepracowałem w 
Niemczech legalnie prawie trzy 
miesiące. Podczas wykonywa-
nia pracy uległem wypadkowi 
- zostało mi to uznane jako wy-
padek w pracy. Od tamtego cza-
su do chwili obecnej pobieram 
niemiecki zasiłek chorobowy. 
Czy w takiej sytuacji mogę się 
starać o zasiłek rodzinny? Mam 
na utrzymaniu małoletniego 
syna i bezrobotną żonę, Jak się 
dowiedziałem musi być przepra-
cowane minimum 182 dni. Czy 
w mojej sytuacji jest tak samo? 
Bardzo proszę o pomoc, bo już 
nie mam do kogo się zwrócić. 
Za pomoc bardzo dziękuję.

Z poważaniem

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

Odpowiedź:

Jeśli z zasiłku chorobowego 
opłacane są niemieckie skład-
ki społeczne i rozliczał się Pan 
z podatku, to nie powinno być 
problemu z uzyskaniem zasiłku 
rodzinnego.

Dzień dobry,
W zeszłym roku kupiliśmy, 

zarejestrowaliśmy i ubezpie-
czyliśmy samochód w Holandii. 
Prawo jazdy posiadam od 40 
lat, ale nie mam historii ubez-
pieczenia w Polsce i z tego ty-
tułu podwyższono mi składkę 
ubezpieczenia, z 31 na 82 euro 
za małe auto VW POLO o pojem-
ności silnika 1298 cm. Za trzy 
tygodnie mija ważność rocznej 
polisy. Czy jest szansa, że u in-
nego ubezpieczyciela mogę za-
płacić mniej? Byłbym wdzięczny 
za krótką informację.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Może Pan wnioskować o 
inne ubezpieczenie, musi Pan 
jednak zrobić to przed wznowie-
niem starej polisy. Niestety nie 
każdy ubezpieczyciel uzna Panu 
lata ubezpieczenia auta z Pol-
ski. Jakie ubezpieczenie będzie 
najtańsze może Pan oszacować 
online na stronie: https://www.
autoverzekering.nl/.

Szanowna Redakcjo,
Przebywamy w Hadze od 3 

lat. Obecnie żona jest w 6 mie-
siącu ciąży. Czy tym przypadku 
przysługuje w Holandii pierw-
szeństwo do otrzymania miesz-
kania socjalnego?

Pozdrawiamy

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

Odpowiedź:

Niestety bez zapisu na 
mieszkanie socjalne oraz częstej 
reakcji są małe szanse na otrzy-
manie mieszkania socjalnego z 
gminy.

Witam,
Mam pytanie. Moja dziew-

czyna jest w 6 tygodniu ciąży. 
Chce pracować jak najdłużej, a 
gdy już nie będzie mogła, to pój-
dzie na chorobowe. Czy będzie 
mogła pobierać zasiłek i wrócić 
do Polski urodzić dziecko? Czy 
w ogóle nam coś przysługuje? 
Bardzo proszę o podpowiedź i 
jakieś wskazówki.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Pańska dziewczyna może 
pracować jak długo będzie w 
stanie. Na macierzyńskie może 
przejść 6-4 tygodnie przed pla-
nowanym porodem (może o nie 
wnioskować w Holandii, a dziec-
ko rodzić w Polsce).

Witam,
Mąż dostał pracę w Niem-

czech, ale jest na tym basic 
i jego wynagrodzenie wynosi 
450 euro. Od 3 tygodni mia-
sto mu dopłaca 330 euro. Mąż 
chce, żebyśmy się do niego 
przeprowadzili (ja, syn - 8 lat i 
córeczka – 5 lat). Mąż mówił, że 
miasto nam pomoże. Mówił, że 
najpierw musi poszukać więk-
szego mieszkania i wtedy iść do 
miasta, że żona i dzieci przyjeż-
dżają i będą z nim tu mieszkać. 
Na jaką pomoc możemy liczyć 
od państwa niemieckiego? Czy 
tak jak mówią dopłacą nam do 
mieszkania i dostaniemy od 
nich pomoc pieniężną na życie?

Pozdrawiam serdecznie

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

Odpowiedź:

O szczegóły dostępnej dla 
Państwa pomocy radzimy dopy-
tać bezpośrednio w gminie, w 
której Pani mąż mieszka. Oprócz 
świadczeń zależnych od gminy 
mogą Państwo starać się o zasi-
łek rodzinny na dzieci - w sumie 
byłoby około 380 euro na mie-
siąc.

Witam,
Od maja 2015 roku jestem 

na ubezpieczeniu męża, który 

pracuje w Holandii. Do tej pory 
pobierał dodatek do ubezpie-
czenia, który został wstrzymamy 
i musimy wszystko oddać, co zo-
stało do tej pory zapłacone. Czy 
to oznacza, że w tym przypadku 
dodatek nie należał się?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Tak z tego wynika, jednak 
należałoby sprawdzić, z jakiego 
powodu on się nie należał i czy 
urząd poprawnie żąda zwrotu 
pieniędzy.

Witam,
Mam problem tego typu, 

że pracowałem od stycznia 
do marca 2015 roku w Holan-
dii, potem przeniosłem się do 
Belgi. Od marca 2015 roku 
do końca roku pracowałem w 
Belgii. Z fiskusem belgijskim 
w Belgii należy się rozliczyć 
chyba do końca sierpnia lub 
września. W Holandii mamy na 
to chyba do 6 lat. Firma holen-
derska, w której pracowałem 3 
miesiące, opieszale traktowała 
moje monity o przesłanie tzw.
jarografu. A ja musiałem się 
rozliczyć już z belgijskim fisku-
sem, więc nie mając wiedzy 
ani papierów od Holendrów 
(ile zarobiłem, ile podatku 
zapłaciłem) złożyłem pity tyl-
ko na podstawie belgijskich, 
aby dostać dokument PIT/ZG, 
ponieważ czas na rozliczenie 
mijał. Teraz dostałem dopiero 
jarograf w listopadzie, jak już 
złożyłem papiery w polskim 
urzędzie skarbowym i belgij-
skim. Co mam teraz zrobić? 
Jakie kroki podjąć?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Osoby niezameldowane 
w Belgii powinny były rozliczyć 
się za rok 2015 do 07.12.2016 
roku. Można jednak dokonać 
rozliczenia na wniosek do 3 lat 
wstecz, a w Holandii do 5 lat 
wstecz. Jeśli chodzi o PIT do 
polskiego urzędu skarbowego, 
to należałoby teraz wykonać 
korektę rozliczenia uwzględ-
niając wszystkie osiągnięte 
dochody.

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

•••

•••
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•••
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•••
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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 twór-

czość na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy 

ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

EKO-TREN
/logiczny/
Rozkołysał się dzwon
rzewnym łkaniem
w Eko(logicznym) trenie
o ludzkiej niemocy

Kwiaty
(jeszcze) przyszły wiosną
na pożegnanie
ofiarnej (tudzież bezinteresownej)
EKO-POMOCY

Rozkołysał się dzwon
nad niedolą
zatrutej ziemi
powietrza
wody
Raj życiowej zieleni
idzie w niewolę
ludzkiej cywilizacji
p.n. „EKO-SZKODY”
by przetrwać
lub przynajmniej oddalić
czas Eko-degradacji
czyli pełnej zagłady

Inspekcja kontroluje 
wytwórnie wielkanocnych 
pasztetów. Inspektor pyta 
jednego z pracowników:

- Czy te wasze zajęcze pasz-
tety rzeczywiście są robione z 
zajęcy?

- O tak !
I tylko z zajęcy?
- No, szczerze mówiąc, to do-

dajemy trochę koniny.....
- Trochę, to znaczy ile ?
- Pół na pół: jeden zając, je-

den koń...

Żona programisty:
- Ciągle jesteś zajęty i sie-

dzisz przy komputerze. Żebym 
choć miała dziecko...

- Kładź się, będziemy instalować...

Godzina 10, do kuchni 
wchodzi informatyk z gro-
bową miną. Żona pyta:

- Kochanie, co się stało, cze-
mu jesteś taki smutny? Masz 
problem z algorytmem?

- Nie mam.
- Nie wiesz jak rozwiązać 

problem z programem, który pi-
sałeś całą noc?

- Nie, wiem.
- No to czemu taki smutny? 

Nie wyspałeś się?
- Wyspałem.
- No to co się stało?
- Spałem na backspace!

W każdą niedzielę, wy-
chodząc z kościoła, mężczy-
zna dawał żebrakowi 10 zł i 
tak to trwało kilka miesięcy. 
W październiku dał mu 5 zł.

Zdziwiony żebrak pyta:
- Dlaczego tylko 5 zł, zawsze 

było 10 zł?
- No wiesz, posłałem syna 

na studia.
- To dlaczego na mój koszt?

Psychiatra bada pacjen-
ta za pomocą testu czyta-
jąc:

- Ostatniej niedzieli był strasz-
liwy wypadek drogowy. Motocykli-
sta został rozjechany przez samo-
chód tak nieszczęśliwie że stracił 
głowę. W chwilę potem motocykli-
sta wstał podniósł głowę i poszedł 
do najbliższej apteki żeby przykle-
ić ją do tułowia.

W tym miejscu badany 
uśmiecha się z niedowierza-
niem.

- Pańska historia nie trzyma 
się kupy. Przecież apteki w nie-
dzielę są zamknięte!

Mężczyzna z tikiem ner-
wowym zgłasza się na sta-
nowisko przedstawiciela 
handlowego w wielkiej fir-
mie. Pracodawca przegląda 
papiery i mówi:

- To fenomenalne. Ukończył 
Pan najlepsze szkoły. Pańskie 
rekomendacje są wyśmienite, 
a doświadczenie nieporówny-
walnie wysokie. Normalnie za-
trudnilibyśmy Pana bez zastano-
wienia. Niestety przedstawiciel 
handlowy to bardzo reprezenta-
cyjna pozycja i obawiam się, ze 
swoim nieustannym mruganiem 
odstraszy Pan potencjalnych 
klientów. Przykro mi...nie może-
my Pana zatrudnić.

- Zaraz, chwileczkę - woła 
kandydat - Jak wezmę dwie aspi-
ryny to mi minie!

- Naprawdę? To wspaniale! 
Może mi to Pan zademonstro-
wać?

Facet sięga do kieszeni 
marynarki i zaczyna wyciągać 
prezerwatywy we wszystkich 
możliwych rodzajach i kolorach: 

czerwone, zielone, pudrowane, 
... a wreszcie znajduje aspirynę.

Otwiera pudełko, łyka dwie i 
... przestaje nerwowo mrugać

- No cóż, to super - odparł po 
chwili pracodawca - ale to bar-
dzo poważna firma i nie pozwa-
lamy sobie na kobieciarzy wśród 
pracowników.

- Kobieciarzy? Co Pan ma 
na myśli? Jestem człowiekiem 
szczęśliwie żonatym!

- To skąd te wszystkie pre-
zerwatywy?

- Ach to ... Proszę spróbować 
kiedyś wejść do apteki i nie-
ustannie mrugając, poprosić o 
aspirynę…

Facet domyślił się, że 
żona go zdradza. Pewnego 
wieczoru zaczekał, aż wyj-
dzie z domu, po czym wsko-
czył do taksówki nakazał 
kierowcy ją śledzić.

Chwilę później wszystko 
było jasne - żona pracowała w 
agencji towarzyskiej!

Zszokowany facet mówi do 
taksówkarza:

- Chcesz pan zarobić stówę?
- Jasne! Co mam robić?
- Wejść do agencji, zabrać 

moją żonę, wsadzić ją do tak-
sówki i zawieźć nas oboje do 
domu.

Taksówkarz zabrał się do 
pracy. Kilka minut później drzwi 
agencji otworzyły się z hukiem i 
pojawił się taksówkarz trzyma-
jący za włosy wijącą się kobie-
tę. Otworzył drzwi samochodu, 
wrzucił ją do środka i powiedział:

- Trzymaj pan ją!
A facet krzyknął do taksów-

karza:
- To nie jest moja żona!
- Wiem, to moja! Teraz idę 

po pańską!

Niedźwiedź mówi:
- Jak ja zaryczę to wszystkie 

zwierzęta w lesie uciekają.
Na to lew:
- Jak ja zaryczę to wszystkie 

zwierzęta ze stepu uciekają.
Na to kurczak
- A jak ja kichnę to cały świat 

robi w gacie.

Dwóch prawników we-
szło do baru.

Zamówili po drinku, po czym 
wyciągnęli z teczek po kanapce 
i zaczęli jeść. Natychmiast po-
jawił się przed nimi właściciel 
baru.

- Panowie, bez przesady, nie 
możecie tu jeść swoich kana-
pek.

Prawnicy wzruszyli ramiona-
mi i zamienili się kanapkami.

Pani przedszkolanka po-
maga dziecku założyć wy-
sokie, zimowe botki.

Szarpią się, meczą, ciągną... 
Jest! Weszły! Spoceni siedzą na 
podłodze, dziecko mówi:

- Ale założyliśmy buciki od-
wrotnie...

Pani patrzy, faktycznie. To 
je ściągają, mordują się, sapią. 
Uuuf, zeszły. Wciągają je znowu, 
sapią, ciągną, nie chcą wejść... 
Uuuf, weszły. Pani siedzi, dyszy, 
a dziecko mówi:

- Ale to nie moje buciki...
Pani niebezpiecznie zwęziły 

się oczy, odczekała i znów szar-
pie się z butami... Zeszły.

Na to dziecko:
- To buciki mojego brata i 

mama kazała mi je nosić...
Pani zacisnęła ręce mocno na 

szafce, odczekała aż przestaną się 
trząść, przełknęła ślinę i znów po-
maga wciągać buty. Tarmoszą się, 
wciągają, silą się... Weszły.

- No dobrze - mówi wykoń-
czona pani - a gdzie są Twoje 
rękawiczki?

- Mam schowane w buci-
kach...

Jak brzmi najmilszy 
zwrot w języku polskim?

- Zwrot podatku!

Kobieta pyta inną kobie-
tę w tramwaju:

- Proszę pani, ile przystan-
ków jest do dworca?

- Dwa.
Kobieta przejeżdża dwa 

przystanki i upewnia się zwraca-
jąc się do tej samej pani:

- Teraz wysiadam, prawda?
- Nie. Teraz cztery.
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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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