
„HVV RAS 3 - Polska Ekipa” 
- taką nazwę nosi założona 
dwa lata temu drużyna pił-
ki nożnej z Hagi skupiająca 
zawodników z Polski na co 
dzień żyjących w Holandii. 
Zespół ten, po oficjalnym 
zarejestrowaniu w KNVB 
(Koninklijke Nederlandse 
Voetbal Bond - Królewski 
Holenderski Związek Pił-
ki Nożnej), który jest od-
powiednikiem polskiego 
PZPN, w 2016 roku przystą-
pił do rozgrywek w najniż-
szej lidze Holandii.

Upłynęło zaledwie dwa lata, 
a z Polską Ekipą przeciwnicy za-
częli się liczyć. Swoją postawą na 
boisku i poza nim dali się poznać 
jako solidna firma. Kilka dni temu, 
po pełnej emocji końcówce sezo-
nu, gdzie do ostatniej kolejki losy 
mistrzostwa ligi nie były znane, 
zajęli drugie miejsce i wywalczyli 
awans do IV ligi, czego im gratu-
lujemy. 

Trener HVV RAS 3 Polska Eki-
pa, pan Marcin Ratka przyznaje, 
że jest to niewątpliwy sukces, 
jednak apetyty drużyny są zdecy-
dowanie większe.

Tomasz Pokorski: Jakie 
jest źródło sukcesu drużyny?

Marcin Ratka: Większość 
naszych zawodników miesz-
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ka i pracuje w Hadze oraz jej 
obrzeżach, mamy również kil-
ku piłkarzy, którzy dojeżdżają z 
Rotterdamu oraz przylegających 
miejscowości (Schiedam, Vlaar-
dingen). Wszyscy w drużynie są 
polskojęzyczni, co ułatwia nam 
kontakt wewnętrzny.

T.P.: A co z duchem wal-
ki?

M.R.: Duch walki na pewno 
jest. Ogromny duch! Chęci, deter-
minacja i na pewno zaangażowa-
nie - to nasza domena. Dostali-
śmy szansę gry w lidze daleko od 
domu. Możemy trenować w bar-
dzo dobrych warunkach. Myślę, 
że w tym momencie naszą naj-
mocniejszą stroną jest atmosfera. 

Większość zawodników zna się od 
początku istnienia drużyny. Kolej-
ni, którzy dołączali, zostali bardzo 
szybko „wciągnięci” i również sta-
nowią już bardzo ważną część na-
szej małej, piłkarskiej rodziny na 
emigracji. Nie ma wśród nas tzw. 
„gwiazdorów” czy czarnych owiec, 
którzy psuliby atmosferę. Mamy 
zespół ludzi, który jest w stanie 
rzucić się w ogień za każdym, kto 
jest tej drużyny częścią!

T.P.: Z jakiego poziomu 
(z kim) zagracie w przyszłej 
rundzie po awansie do IV ligi?

M.R.: Jeżeli chodzi o skład IV 
ligi, to zostanie on podany na prze-
łomie sierpnia i września. Będą to 
z pewnością drużyny z Hagi, Rot-
terdamu i najbliższych, okolicz-
nych miasteczek. Mamy nadzieję, 

że poziom będzie wysoki. Jeste-
śmy ambitni.

T.P.: Czy bierzecie udział 
w rozgrywkach stricte pu-
charowych, turniejach mię-
dzynarodowych lub akcjach 
charytatywnych?

M.R.: W ubiegłym roku wzię-
liśmy udział w eliminacjach re-
gionalnych Pucharu Holandii. 
Niestety odpadliśmy już w fazie 
grupowej. W przyszłym sezonie 
również mamy zamiar wystar-
tować. Byliśmy też na kilku tur-
niejach międzynarodowych, w 
których startowały ekipy polskie, 
bułgarskie, tureckie czy narodo-
wości mieszanej. W większości z 
nich dużą część stanowiły polskie 
drużyny z Niemiec, Belgii, Holandii 
czy Wysp Brytyjskich.

Co roku staramy się „zaliczyć” 
jak najwięcej gier turniejowych - 
zróżnicowanie poziomu i taktyki 
przeciwników pomaga nam lepiej 
przygotować się do ligi. W przy-
szłym roku planujemy zorganizo-
wać własny turniej. Plany są, a czy 
coś z tego wyjdzie - czas pokaże.

Każdy turniej, w którym się 
pokazujemy, jest swego rodzaju 
akcją charytatywną. Dochód z za-
wodów oraz licytacji zawsze jest 
przekazywany na pomoc potrze-
bującym. Długo by wymieniać, 
podam więc przykład: „Cytrynka 
Cup” w Tilburgu, gdzie pieniądze 
z turnieju zorganizowanego przez 
fundację Białe Orły (na czele z 
panem Marcinem Sieroniem) po-
mogły dzieciom z domów dziecka 
w Polsce spędzić wakacje w Ho-

Nasza Holandia
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PRACA

Orderpicker. Do jednego z 
centrum dystrybucji znajdujące-
go się w Zwaag poszukujemy pra-
cowników Orderpicker. Do Twoich 
codziennych obowiązków będzie 
należało skanowanie, pakowa-
nie, przygotowywanie do wysyłki/
transportu. Oferujemy: Stawka 
godzinowa brutto: 11,36 euro + 
dodatek ADV, Przejrzysta formę 
zatrudnienia, Możliwość pracy 
na dłuższy okres, Opiekę pol-
skich koordynatorów, Możliwość 
zakwaterowania oraz ubezpie-

czenie zdrowotne. Wymagania: 
Znajomość języka angielskiego, 
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku będzie dodatkowym 
atutem, Samodzielność w wyko-
nywaniu powierzonych obowiąz-
ków, Brak przeciwwskazań do 
pracy w nadgodzinach, Motywa-
cja do pracy. Osoby zaintereso-
wane i spełniające ww. kryteria 
prosimy o przesłanie CV na adres 
zeewolde@vkve.nl z dopiskiem 
orderpicker.

Monter ścianek działo-
wych. Poszukujemy doświad-
czonych monterów ścianek dzia-
łowych i podwieszanych sufitów, 
stawianie metalowych konstruk-
cji/szkieletów i pokrywanie ich 
prefabrykantami. Wymagania: 
doświadczenie na w/w stanowi-
sku, dokładność oraz właściwa 
i terminowa realizacja zadań, 
dobra znajomość : języka angiel-
skiego lub j. niemieckiego, prawo 
jazdy i własny samochód, dostęp-
ność na długi okres czasu. Oferu-

jemy: atrakcyjne wynagrodzenie, 
zakwaterowanie nieodpłatne, 
ubezpieczenie. Zainteresowanych 
kandydatów prosimy o przeslanie 
swojego CV w języku polskim lub 
niemieckim na adres : joanna@
worxx.nl, tel.0031 485 350 380 
Joanna.

ORDER PICKER (VOICE 
PICKING).  PORANNA ZMIANA. 
- BELGIA. OD 09.06.2018. Belgij-
ska firma zatrudni pracowników 

magazynowych „orderpicker” 
w sektorze spożywczym. Praca 
w środowisku zimnym (od 1 do 
10 stopni C).  Przygotowanie 
zamówień do wysyłki.. Poranna 
zmiana 5 dni w tygodniu. Miej-
sce pracy: Mechelen (Belgia). 
Start: 08.06.2018. WYMAGANIA: 
gotowość do podjęcia pracy „od 
zaraz”, wysoka motywacja, min. 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego (lub dobra znajo-
mość jednej z dwóch osób), wła-
sny środek transportu. OFERTA: 

belgijska umowa o pracę, stawka 
od 12,91 Euro brutto, niedziele i 
święta płatne podwójnie, czeki 
żywnościowe - 8 EUR netto za 
każdy przepracowany dzień, za-
kwaterowanie zapewnione przez 
pracodawcę (płatne 65 EUR/
tydzień – jednoosobowy pokój), 
bonus roczny, 13ta wypłata, moż-
liwość zorganizowania transportu 
przez firmę – odpłatnie. Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: Paulina: +48 57 3313 366 
(lub SMS), e-mail: cv@ch-24.com 

landii. Do tego turnieje w Lisse, 
Zaandam, Almere i wielu, wielu 
innych miejscach. Jak już wspo-
mniałem, my również chcemy 
znaleźć się na tej swoistej „ma-
pie pomocy” i od przyszłego roku 
zacząć organizować cykliczne 
turnieje dla amatorskich drużyn, 
z których dochód całkowicie prze-
znaczony będzie na pomoc oso-
bom potrzebującym.

T.P.: Jak układa się Wam 
współpraca ze sponsorami? 
Kim są, co dają zespołowi i 
czego oczekują w zamian?

M.R.: Jeżeli chodzi o spon-
sorów, to bez nich bardzo trudno 
byłoby spełniać marzenie, jakim 
jest osiąganie sukcesów w tak za-
awansowanej lidze jak holender-
ska i dziękujemy im wszystkim, że 
z nami są.

Najdłużej z nami jest Groszek 
XL - prawie od samego początku 
istnienia naszej ekipy. Jest to su-
permarket z Hagi. Dostaliśmy od 
nich komplet strojów meczowych 
oraz pokryli część kosztów związa-
nych z zakupem strojów treningo-
wych i toreb. Oprócz tego Groszek 

XL wspomaga nas na bieżąco w 
drobnych wydatkach.

Kolejnym sponsorem, który 
dołączył do naszej drużyny, jest 
firma Navigator Bus.

Nawiązaliśmy też kontakt z 
panią Katarzyną z firmy KLAVER, 
szybko domówiliśmy szczegóły 
warunków współpracy i już po 
kilku tygodniach mogliśmy ko-
rzystać z nowych piłek i sprzętu 
treningowego, który bardzo się 
przydał.

Ostatnim naszym sponso-
rem jest firma MarosMeubels. 
Właścicielowi firmy, panu Rober-
towi, który jest fanem i kibicem 
piłkarskim, bardzo spodobał się 
pomysł pomocy polskiej drużynie 
i aktualnie zapewnia nam obsłu-
gę spotkań, tj. wody mineralne, 
napoje oraz opłacił nam udział 
w najbliższym turnieju w Lisse, w 
którym zagramy trzeci raz z rzędu.

Współpracujemy również z 
portalem informacyjnym myPola-
cy.nl.

Wszystkich naszych sponso-
rów reprezentujemy na turniejach 
i meczach w całej Holandii. Rekla-
mujemy loga naszych darczyńców 
na strojach meczowych (Maro-
smeubels wkrótce będzie widniał 
również na naszych koszulkach) 

oraz promujemy na naszej stronie 
internetowej i na plakatach zapra-
szających na mecze ligowe. My-
ślimy również o banerach rekla-
mowych na stadionie. Temat jest 
już poruszony w klubie. Jesteśmy 
otwarci na współpracę z nowymi 
sponsorami.

T.P.: Jak może Pan pod-
sumować pierwsze dwa lata 
istnienia Polskiej Ekipy i jak 
widzicie przyszłość?

M.R.: Podsumowując... 
Hmmm... W skrócie powiem tak: 
z garstki zawodników, która kopa-
ła piłkę po pracy czy w wolną so-
botę w parku (zdarzało się, że na 
zamknięte boisko wchodziliśmy 
przez płot, żeby pokopać), udało 
nam się stworzyć drużynę, której 
głównym celem było i jest integro-
wanie się Polaków poprzez reali-
zowanie piłkarskiej pasji.

Dzięki życzliwym ludziom oraz 
promowaniu naszej działalności, 
gdzie tylko się da, nasza kadra po-
większyła się i spokojnie możemy 
patrzeć w przyszłość.

W przyszłym sezonie ruszamy 
ligę wyżej mając świadomość, iż 
na tym poziomie rozgrywek ama-
torstwo zaczyna spotykać się z 

zawodowstwem. Już dziś mogę 
powiedzieć, że w przygotowaniu do 
nowego sezonu pomaga mi dwóch 
zaprzyjaźnionych trenerów z Za-
brza. Podchodzę do tematu poważ-
nie i chcę przygotować chłopaków 
najlepiej, jak to tylko możliwe.

Na pewno nie mamy zamia-

ru zwalniać tempa, a każdy, kto 
zechce do nas dołączyć, otrzyma 
swoją szansę. Brama klubu jest 
zawsze otwarta... Wszystkich 
chętnych zapraszamy na gierkę 
w każdą środę o godz. 19.45 na 
stadionie przy Albardastraat 15 
w Hadze. Mamy do dyspozycji 

sztuczną nawierzchnię, szatnie i 
sprzęt. Jedyne, czego potrzebu-
jesz, to chęci.

T.P.: Dziękuję za rozmo-
wę.

TEKST/FOT. TOMASZ POKORSKI

Sukces polskiej drużyny w holenderskiej lidze piłki nożnej
Wywiad z trenerem HVV RAS 3 - Polska Ekipa
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(w tytule prosimy wpisać „ORDER 
PICKER - BELGIA”).

Ordepicker AH Online De 
Meern. Unique Nederland B.V. 
poszukuje pracowników goto-
wych podjąć prace jako orderpic-
ker w centrum dystrybucyjnym 
Albert Heijn Online w De Meern. 
Praca polega na zbieraniu zamó-
wień internetowych za pomocą 
skanera. Masz doświadczenie w 
pracy jako orderpicker ? Właśnie 
Ciebie szukamy ! Jeżeli nie masz 
doświadczenia , się nie martw! 
Wszystkiego Cię nauczymy! Cze-
go oczekujemy: Komunikatywnej 
znajomości języka angielskiego, 
Dużej motywacji, Dyspozycyjno-
ści do pracy na 3 zmiany, również 
w weekend, Zakwaterowanie 
prywatne w okolicy Utrecht/De 
Meern - możliwość zakwaterowa-
nia agencyjnego. Co oferujemy: 
Prace na długi okres czasu, Co-
tygodniowe atrakcyjne wynagro-
dzenie, zgodne z CAO klienta , 
Opiekę koordynatora, Szkolenie. 
Jeżeli jesteś zdecydowany i za-
interesowany podjęciem pracy 
– wyślij swoje CV na adres: Inter-
national.recruitment@unique.nl z 
tytułem – Praca Orderpicker De 
Meern. Zastrzegamy sobie prawo 
do kontaktu z wybranymi kandy-
datami.

Operator maszyn produk-
cyjnych. Praca w firmie Roto-Art. 
Jesteś człowiekiem zmotywowa-
nym oraz rzetelnie wykonującym 
powierzone Ci obowiązki? Mamy 
dla Ciebie ciekawa ofertę! Jeden 
z naszych najlepszych i stałych 
klientów, który zajmuje się pro-
dukcja niestandardowych wyro-
bów z tworzyw sztucznych poszu-
kuje pracownika na stanowisko: 
operator maszyn produkcyjnych. 
Firma znajduje się w Tilburgu. Do 
Twoich obowiązków będzie nale-
żała obsługa oraz kontrola ma-
szyn produkcyjnych, sprawdzanie 
jakości produktów oraz etykieto-
wanie. WYMAGANIA: doświad-
czenie na podobnym stanowisku 
(w pracy produkcyjnej), porozu-
miewanie się języku angielskim 
bądź holenderskim, zakwatero-
wanie w okolicy miejsca pracy 
mile widziane, własny transport. 
OFERUJEMY: przejrzysta umowa 
oparta o holenderskie warunki 
pracy, długoterminowe zatrudnie-
nie, jednozmianowy system pracy 
– dzienny, 40 godzin tygodniowo, 
ubezpieczanie, jeśli to konieczne. 
Jeśli jesteś zainteresowany po-
wyższa oferta prześlij nam swoje 
cv na adres e-mailowy: polen@
todayhr.nl bądź skontaktuj się z 
nami telefonicznie: 073-711-3-
717.

Malarz. Praca w Holandii. 
Dla naszego klienta poszukujemy 

malarzy. Praca przy obiektach 
użyteczności publicznej i budow-
nictwa mieszkaniowego. Malo-
wanie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Czynności: przygotowanie po-
wierzchni do malowania, szpa-
chlowanie, szlifowanie, czyszcze-
nie, konserwowanie, impregnacja 
powierzchni, malowanie. Wyma-
gania: doświadczenie w ww za-
wodzie, znajomość języka angiel-
skiego lub niemieckiego, auto do 
wlanej dyspozycji. Nasza oferta:  
atrakcyjne i cotygodniowe wyna-
grodzenie, zakwaterowanie bez-
płatne, ubezpieczenie zdrowotne, 
zatrudnienie na holenderskich 
warunkach. Zainteresowane oso-
by proszę o kontakt telefoniczny: 
Tel. 0031 485 350 380 Joanna. 
Aplikacje proszę wysyłać na ma-
ila : joanna@worxx.nl.

MAGAZYN – GENK.  
04.06.2018 - 13,10-13,60 EUR/
godzina. Poszukujemy obecnie 4 
osób do pracy fizycznej na długi 
okres w magazynie, hali, pla-
cu w dużej firmy zajmującej się 
wynajmem oraz rozstawianiem 
namiotów okolicznościowych. 
Firma znajduję się w okolicy 
GENK/Belgia. Nie jest wymaga-
ne doświadczenie. Rozpoczęcie 
pracy 04.06.2018. WYMAGANIA: 
podstawowy język angielski lub 
niderlandzki (jedna osoba na 
parę musi być komunikatywna), 
własne auto na parę (jedno auto 
na dwie osoby), gotowość do roz-
poczęcia pracy od 04.06.2018, 
mile widziana umiejętność ope-
rowania wózkiem widłowym 
(nie jest to wymóg konieczny), 
chęci do pracy, wysoka motywa-
cja. OFERTA: umowa belgijska, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie w pokojach jed-
noosobowych,  Stawki/wynagro-
dzenie/dodatki: 13,10  euro brut-
to - około: 10,15  euro netto, za 
nockę 13,60  euro brutto - około 
10,60  euro netto, 4  euro netto 
/ dziennie netto na wyżywienie, 
około 2,5 – 3 euro netto / dzien-
nie kilometrówki - każda osoba 
nie tylko kierowca, Wakacyjne: 
2950  euro netto !! - wypłacane 
raz w roku, Roczny bonus: 1038  
euro netto !! - wypłacane raz w 
roku. Gwarantowane minimum 
40 godzin tygodniowo. Nadgodzi-
ny możliwe w sobotę! 50  euro / 
tydzień - zakwaterowanie w po-
koju jednoosobowym. Pracodaw-
ca wynajął już mieszkanie oraz 
przesłał nam zdjęcia. Dla osób 
zainteresowanych prześlemy je 
mailem wraz z linkiem do filmi-
ków z miejsca pracy/prezentacją 
firmy. Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt: Paulina: +48 573 
313 366 (lub SMS), Łukasz: +48 
502 376 890 (lub SMS), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „Magazyn - GENK / Belgia 
od 04.06.2018”.

OPERATOR WÓZKÓW WI-
DŁOWYCH (REACHTRUCK) – 
BELGIA. Belgijska firma zatrud-
ni pracowników magazynowych 
reachtruckerw sektorze spożyw-
czym. Praca w środowisku zim-
nym (od 1 do 10 stopni C). Przy-
gotowanie zamówień do wysyłki. 
Zmiana poranna. Praca jest na 
stałe. Praca jest od poniedziałku 
do piątku + co druga sobota pra-
cująca Miejsce pracy: Mechelen 
(Belgia). WYMAGANIA: doświad-
czenie jako reachtruck operator, 
wysoka motywacja, min. komu-
nikatywna znajomość języka an-
gielskiego, gotowość do podjęcia 
pracy „od zaraz”, mile widziany 
własny środek transportu. OFER-
TA: belgijska umowa o pracę, 
stawka od 12,91 EUR brutto/go-
dzina, czeki żywnościowe - 8 EUR 
za każdy przepracowany dzień, 
zakwaterowanie zapewnione 
przez pracodawcę (pokój jedno-
osobowy, płatny 65 EUR/tydzień), 
bonus roczny oraz tzw. 13sta 
wypłata. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt: Paulina: +48 
573 313 366 (lub SMS), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać REACHTRUCK - BELGIA).

MALARZ PRZEMYSŁOWY. 
HOLANDIA. Mile widziane pary. 
Start: OD ZARAZ. WYMAGANIA: 
doświadczenie na w/w stanowi-
sku, VCA, komunikatywna zna-
jomość języka obcego (1 osoba 
na parę), auto (1 na parę), go-
towość do podjęcia pracy „od 
zaraz”, mile widziane SOFI/BSN. 
OFERTA: holenderska umowa o 
pracę, stawka 520 EUR netto/40 
godzin, cotygodniowe wynagro-
dzenie, zakwaterowanie w 1-oso-
bowym pokoju opłacone przez 
pracodawcę, darmowe ubezpie-
czenie, wakacyjne/rezerwowe. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt +48 511 790 286 (w 
razie problemów z połączeniem 
prosimy o SMS-oddzwonimy).

PRACE WAKACYJNE. Szu-
kasz pracy w Holandii na okres 
wakacyjny? Jest to Twój pierw-
szy wyjazd, a może pierwsza 
praca i nie masz doświadcze-
nia? Nie martw się! Ta oferta 
skierowana jest zarówno dla 
osób, które pracowały już za 
granicą, jak i dla osób, które 
nigdy wcześniej nie podjęły 
zatrudnienia! Zapoznaj się ze 
szczegółami i prześlij do nas 
swoje CV! Poszukujemy osób 
chętnych do pracy na produkcji 
w Holandii na okres wakacji. W 
skład oferty wchodzą przede 
wszystkim prace polegające 
na pakowaniu oraz sortowaniu 
produktów na taśmie w zakła-
dach przemysłu spożywczego. 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpiecze-
nie zdrowotne, transport na 

terenie Holandii, opiekę polskie-
go koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca tym-
czasowa – termin wyjazdu do 
uzgodnienia. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRACA WAKACYJNA 
na adres: info@tpmwork.com 
LUB kontakt telefoniczny pod nu-
merem +48618205550  (Certyfi-
kat nr 2318). Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo do rozmo-
wy z wybranymi osobami. www.
tpmwork.com.

Stolarz budowlany. Ocze-
kiwania: doświadczenie na w/w 
stanowisku, znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego, 
VCA, własne auto. Oferujemy: za-
trudnienie na warunkach holen-
derskich, ubezpieczenie zdrowot-
ne, atrakcyjne wynagrodzenie, 
kwatera w pełni wyposażona , 
bezpłatna. Osoby zainteresowane 
proszę o przeslania aplikacji na 
adres: joanna@worxx.nl, Tel.00 
31 485 350 380 Joanna.

MECHANICY. Agencja Pra-
cy TPM poszukuje mechaników 
samochodowych  do pracy w 
Holandii. Praca na dłuższy okres. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-

kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypła-
ty na konto, dojazd do pracy i z 
pracy na zakwaterowanie, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO). STAWKA GODZI-
NOWA/TYGODNIOWA do uzgod-
nienia! Charakter pracy: praca 
od czerwca 2018. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem MECHANIK na 
adres: info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 50 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/. 

Praca przy papryce. PA-
PRYKA - od zaraz z zakwatero-
waniem, bez języka. Firma Tem-
poline z siedziba w Hoofddorp 
poszukuje dla swojego klienta w 
Middenmeer osób do pracy przy 
papryce. Praca w szklarni, od 
zaraz na okres min. 6 miesięcy. 
Obowiązki: Ścinka papryki, Sorto-
wanie papryki, Regulacja planta 
papryki, Okrecanie papryki. Wy-
magania: Gotowość do pracy po-
wyżej 8 godzin dziennie, Obuwie 

robocze (z blacha) we własnym 
zakresie, Silna motywacja do 
pracy, Nie jest wymagana znajo-
mość języka, Dyspozycyjność na 
dłuższy okres czasu - minimum 6 
miesięcy. Prawo jazdy kat. B mile 
widziane. Oferujemy: Legalna 
prace w oparciu o umowę o pra-
ce, Wypłaty tygodniowe na kon-
to pracownika, Zakwaterowanie 
agencyjne, Transport do pracy, 
Opiekę polskiego koordynatora, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Moż-
liwość długotrwałej współpracy. 
Dojazd do naszego biura oraz wy-
żywienie we własnym zakresie. 
Zainteresowane osoby prosimy o 
przeslanie CV na adres: praca@p-
-tempoline.nl z dopiskiem PA-
PRYKA lub o kontakt telefoniczny 
pod numerem: +31 23 555 40 
60. Z poważaniem Tempoline 
Uitzendbureau,  Wijkermeerstra-
at 14,  2131 HA Hoofddorp.

SPAWACZ. Bez znajomości 
języka obcego! Agencja Pracy 
TPM poszukuje spawacza meto-
dami MIG-MAG oraz elektroda. 
Jest to praca w firmie zajmującej 
się recyklingiem opon. Wyma-
gania: uprawnienia spawacza, 
doświadczenie w pracy na w.w. 
stanowisku. Agencja Pracy The 
Perfect Match B.V. oferuje:za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
pensję tygodniową powyżej 400 
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euro netto (stawka godzinowa ca. 
9, 00 euro netto). CHARAKTER 
PRACY: praca na dłuższy okres od 
zaraz. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
SPAWACZ na adres: info@theper-
fectmatch.pl lub info@tpmwork.
com Kontakt telefoniczny pod nu-
merem +48618205550 (Certyfi-
kat nr 2318). Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Orderpiker. Dla naszego 
klienta w Utrechcie poszukujemy 
orderpickerów minimalnie 16-24 
godzin tyg. Dyspozycyjność w nie-
dziele i poniedziałek wymagana. 
Komunikatywna znajomość j. an-
gielskiego lub/i Holenderskiego 
WYMAGANA: Własne mieszkanie 
w odległości max do 30 km od 
miejsca pracy. Dyspozycyjna w 

systemie dwu zmianowym. Za-
świadczenie o niekaralności! Po-
szukujemy osób solidnych, punk-
tualnych i otwartych do pracy w 
grupie. Mile widziane doświad-
czenie w pracy magazynowej. 
Jeżeli nie masz doświadczenia 
zawodowego a jesteś osobą chęt-
ną do pracy - zapraszamy. Mile 
widziane doświadczenie w poru-
szaniu się wózkiem widłowym 
wysokiego składowania. Oferu-
jemy: Praca 4-5dni w tygodniu, 
stawka 9.23euro brutto(według 
CAO)na godzinę/ z doświadcze-
niem w logistyce 9.99 brutto, jeśli 
pracujesz w godzinach nocnych 
nasz klient dba o ciepły posiłek 
dla ciebie. Zwrot kosztów trans-
portu do max 30 km. Umowę o 
pracę na holenderskich warun-
kach. Pracę w międzynarodowym 
zespole. Przyjacielską atmosferę. 
Możliwości rozwoju i awansu. Je-
śli jesteś zainteresowany zapra-
szam do kontaktu ewa.cezary@
tempo-team.nl lub 0682486336.

MONTER IZOLACJI PRZE-
MYSŁOWYCH - CHEMELOT. 
Holenderska firma poszukuje 
doświadczonych monterów izo-
lacji przemysłowych do pracy 
na projekcie Chemelot. Głów-
ny wykonawca: BRAND. Start: 

18.06.2018. WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stanowisku, 
VCA, komunikatywna znajomość 
języka obcego, mile widziane 
własne auto, własne narzędzia. 
OFERTA: legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę 
o pracę, stawka 540 EUR netto/ 
40 godzin (podlega negocjacji), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie (1-osobowy po-
kój) opłacone przez pracodawcę, 
darmowe ubezpieczenie, waka-
cyjne/rezerwowe. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt: +48 
511790286 (lub SMS).

Prace produkcyjne w 
zakładach przemysłu spo-
żywczego. Szukasz pracy na 
produkcji w Holandii? Zapoznaj 
się z ofertą Agencji Pracy TPM i 
prześlij do nas swoje CV lub for-
mularz zgłoszeniowy! Oferujemy 
zarówno prace sezonowe, jak 
i długookresowe. U nas każdy 
znajdzie coś dla siebie! Poszu-
kujemy osób chętnych do pracy 
w Holandii. W skład oferty wcho-
dzą: prace polegające na pako-
waniu oraz sortowaniu produk-
tów na taśmie produkcyjnej w 
zakładach przemysłu spożywcze-
go (między innymi pakowanie 
kiełbas, szaszłyków, sortowanie 

produktów, przekładanie goto-
wych produktów do kartonów) 
- stawka 9.14-10.21 euro brut-
to/h. 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 Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca od 
czerwca 2018. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@tpmwork.com (Cer-
tyfikat nr 2318). Kontakt tele-
foniczny pod numerem +48 61 
820 55 50. Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 
62-080 Tarnowo Podgórne ulica 
25 Stycznia 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo do 
rozmowy z wybranymi osobami. 
www.tpmwork.com.

BRUKARZ. Agencja Pracy 
TPM poszukuje osób do pracy w 
Holandii. Jest to oferta pracy dla 

brukarzy. Praca na dłuższy okres. 
Wymagania: dobra znajomość j. 
angielskiego lub niemieckiego, 
doświadczenie na w.w. stano-
wisku pracy, prawo jazdy kat. 
B. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypła-
ty na konto, dojazd do pracy i z 
pracy na zakwaterowanie, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), stawkę 10.16-
13.32 euro brutto/h. Charakter 
pracy: praca od czerwca 2018. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem BRU-
KARZ na adres : info@theper-
fectmatch.pl LUB info@tpmwork.
com (Certyfikat nr 2318). Kon-
takt telefoniczny pod numerem 
+48618205550. Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy 
prace fizyczne: przenoszenie ele-
mentów plastikowych na terenie 
magazynu w firmie zajmującej 
się produkcją tworzyw sztucz-
nych. Agencja Pracy TPM ofe-
ruje: zakwaterowanie, ubezpie-
czenie zdrowotne, transport na 
terenie Holandii, opiekę polskie-
go koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). CHARAKTER PRACY: 
praca od czerwca 2018. Oso-
by zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem PRA-
CA FIZYCZNA na adres : info@
tpmwork.com LUB rejestrację 
poprzez formularz kontaktowy 
tpmwork.com/#formularz LUB 
kontakt telefoniczny pod nume-
rem +48 61 820 55 50 (Certyfi-
kat nr 2318). Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
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z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com.

ZBROJARZ. HOLANDIA. OD 
ZARAZ! Holenderska firma po-
szukuje doświadczonych zbroja-
rzy. Mile widziane grupy. WYMA-
GANIA: doświadczenie na w/w 
stanowisku, komunikatywna 
znajomość języka obcego, auto 
(1 na grupę), mile widziane VCA 
(nie jest to wymóg konieczny). 
OFERTA: legalne zatrudnienie 
w oparciu o holenderską umo-
wę o pracę, stawka 470 EUR 
netto/40 godzin, cotygodniowe 
wynagrodzenie, darmowe za-
kwaterowanie w 1-osobowym 
pokoju, ubezpieczenie opłacone 
przez pracodawcę. Osoby zainte-
resowane prosimy o kontakt: +48 
511 790 286 (lub SMS).

Praca w szklarni - ZBIO-
RY POMIDORÓW. Interesuje 
Cię podjęcie pracy na produkcji 
w Holandii? Zapoznaj się z ofer-
tą Agencji Pracy TPM i prześlij 
do nas swoje CV lub formularz 
zgłoszeniowy! Poszukujemy osób 
chętnych do pracy sezonowej przy 
zbiorach pomidorów w Holan-
dii. 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 Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawkę godzinową 9.14 euro 
brutto. CHARAKTER PRACY: pra-
ca od czerwca 2018. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem POMIDORY na 
adres: info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 50 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

Dekarz. Praca w Holandii. 
Więcej informacji: 3 letnie do-
świadczenie na w/w stanowisku 
pracy, posiadanie wiedzy z zakre-
su budownictwa, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego lub niderlandzkie-
go, własne narzędzia i ubranie 
robocze, gotowość do podjęcia 
pracy na terenie Holandii, własny 
samochód na dojazd do pracy. 
OFERUJEMY: atrakcyjne wynagro-

dzenie, zatrudnienie na warun-
kach holenderskich,  ubezpiecze-
nie zdrowotne, kwatera w pełni 
wyposażona, bezpłatna. Zainte-
resowanych kandydatów prosimy 
o przeslanie swojego CV w języku 
polskim lub niemieckim na adres 
: joanna@worxx.nl. T : 0031 485 
350 380 Joanna.

Magazynier. Praca na maga-
zynach w Utrechcie. Dla naszego 
klienta w Utrechcie poszukujemy 
Magazynier. Zespól Tempo-Team 
zapewni Ci: Dobra organizacja 
pracy naszych Pracowników, 
Zespól który w godzinach pracy 
zawsze jest do państwa dys-
pozycji, Co tygodniowy system 
wypłat, Opiekę polskiego koor-
dynatora w miejscu pracy, pra-
ca w pełnym wymiarze godzin 
około 32-40 godzin tygodnio-
wo, Dodatki zmianowe 20 -60 
procent, wynagrodzenie brutto 
za godzinę 9.32-9.99 EUR brut-
to, dodatek wakacyjny w wyso-
kości 8 procent, zwrot kosztów 
podróży max do 30km, buty 
robocze, Prace w milej i przy-
jemnej atmosferze, Możliwość 
rozwoju zawodowego, Stale 
miejsce pracy na długi okres. 
Jeśli jesteś zainteresowany do-
łączeniem do naszego grona 
pracowników (jeśli posiadasz 
własne mieszkanie w okolicy 
do 30km od Utrechtu i trans-
port??) zapraszam do przesy-
łania CV w języku Angielskim 
lub Holenderskim. Email - ewa.
cezary@tempo-team.nl, Mobil 
0682486336.

Praca w drukarni w 
Culemborg - produkcja. Dla 
naszego klienta w Culemborg 
Poszukujemy pracowników na 
stanowisko: Produkcja . Zespól 
Tempo-Team zapewnia: Do-
bra organizacja pracy naszych 
Pracowników, Zespól który w 
godzinach pracy zawsze jest 
do państwa dyspozycji, Co ty-
godniowy system wypłat, Opie-
kę polskiego koordynatora w 
miejscu pracy, praca w pełnym 
wymiarze godzin około 32-40 
godzin tygodniowo, Dodatki 
zmianowe 20 -60 procent, wy-
nagrodzenie brutto za godzinę 
10.12 EUR brutto za godzinę 
(22 lata i więcej), dodatek wa-
kacyjny w wysokości 8 procent, 
zwrot kosztów podróży max do 
30 km, buty robocze, Prace w 
milej i przyjemnej atmosferze, 
Możliwość rozwoju zawodowe-
go, Stale miejsce pracy na dłu-
gi okres. Jeśli jesteś zaintereso-
wany dołączeniem do naszego 
grona pracowników zapraszam 
do przesyłania CV w języku 
Angielskim lub Holenderskim. 
Email - ewa.cezary@tempo-te-
am.nl, Mobil 0682486336. Po 
otrzymaniu państwa CV w cią-

gu 24 godzin skontaktujemy się z 
państwem w celu umówienia na 
rozmowę.

MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH. HOLAN-
DIA. Holenderska firma poszu-
kuje doświadczonych monte-
rów izolacji przemysłowych do 
pracy na licznych projektach. 
Główny wykonawca; BRAND. 
Start:18.06.2018. WYMAGA-
NIA: doświadczenie na w/w 
stanowisku, VCA, komunika-

tywna znajomość języka obce-
go,  mile widziane własne auto, 
własne narzędzia. OFERTA: le-
galne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pra-
cę, stawka 540 EUR netto/40 
godzin (podlega negocjacji), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
darmowe ubezpieczenie, za-
kwaterowanie w 1-osobowym 
pokoju opłacone przez praco-
dawcę, wakacyjne/rezerwowe. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: +48 511790286 
(lub SMS).

KIEROWCA SAMOCHODU 
CIĘŻAROWEGO. Agencja Pracy 
TPM poszukuje kierowców sa-
mochodów ciężarowych do pracy 
w Holandii. Jest to praca pole-
gająca na transporcie towarów 
na terenie Holandii w okolicach 
miejscowości Geldrop. Praca na 
dłuższy okres. Wymagania: pra-
wo jazdy C+E, doświadczenie na 
w.w. stanowisku pracy, posiada-
nie świadectwa potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe - kod 
95. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 

zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypła-
ty na konto, dojazd do pracy i z 
pracy na zakwaterowanie, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO). wypłatę tygodnio-
wą wysokości ca 600 euro netto. 
Charakter pracy: praca od czerw-
ca 2018. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV w języku 
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angielskim z dopiskiem KIEROW-
CA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 50 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do pra-
cy w Holandii. Oferujemy prace fi-

zyczne: przenoszenie i sprzątanie 
elementów w firmie zajmującej 
się produkcją sufitów akustycz-
nych. 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 Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca od 
czerwca 2018. Osoby zaintere-

sowane prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem PRACA FIZYCZNA na 
adres : info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 50 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 

ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com.

SORTOWANIE CEBULEK 
TULIPANOW. Od 18-06-2018. 
Firma Tempoline z siedziba w Ho-
ofddorp poszukuje dla swojego 
klienta osób do pracy przy pelo-
waniu cebulek tulipanów. Praca 
stojąca przy taśmie na hali. ZNA-
JOMOSC JEZYKA I DOSWIADCZE-
NIE NIE SA WYMAGANE. Praca 
polega na: ściąganiu osłonek z 
cebulek tulipanów, sortowaniu 
cebulek tulipanów. Wymagania: 
dyspozycyjność od 18-06-2018 
na okres minimum 6 tygodni, 
motywacja do pracy i umiejęt-
ność pracy w grupie, gotowość do 
pracy powyżej 8 godzin dziennie, 
prawo jazdy kat. B mile widziane, 
obuwie robocze (z blacha) we 
własnym zakresie. Oferujemy: le-
galna prace w oparciu o umowę 
o prace, wypłaty tygodniowe na 
konto pracownika, zakwaterowa-
nie, transport do pracy, ubezpie-
czenie, opiekę polskiego koordy-
natora. Dojazd do naszego biura 
oraz wyżywienie we własnym 
zakresie. Prosimy o przesyłanie 
CV na adres praca@p-tempoli-

ne.nl. Będziemy kontaktować 
się telefonicznie lub emailowo z 
wybranymi osobami. Z poważa-
niem, Tempoline Uitzendbureau, 
Wijkermeerstraat 14, 2131 HA 
Hoofddorp, +31235554060.

Praca na magazynach 
DPD. Dla naszego klienta w 
Best i Veenendaal poszukujmy 
Pracowników magazynowych na 
dłuższy okres czasu ZNAJOMOSC 
J.ANGIELSKIEGO lub HOLENDER-
SKIEGO WYMAGANA.  Dobra or-
ganizacja pracy naszych Pracow-
ników, Zespól który w godzinach 
pracy zawsze jest do państwa 
dyspozycji, Co tygodniowy system 
wypłat, Opiekę polskiego koordy-
natora w miejscu pracy, praca w 
pełnym wymiarze godzin około 
32-40 godzin tygodniowo, Dodat-
ki zmianowe 30 procent, wyna-
grodzenie brutto za godzinę 9,94 
EUR brutto za godzinę (22 lata i 
więcej), dodatek wakacyjny w wy-
sokości 8 procent,  zwrot kosztów 
podróży max do 30km, buty robo-
cze. Jeśli jesteś zainteresowany 
dołączeniem do naszego grona 
pracowników zapraszam do 
przesyłania CV w języku Angiel-
skim lub Holenderskim na adres 
ewa.cezary@tempo-team.nl, tel 
0682486336.

Nasza Holandia

PRACA
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Wydarzenie Domek.nl Sum-
mer Cup to nie tylko sporto-
we emocje, to także zabawa 
dla całych rodzin na które 
czekają niebywałe atrakcje, 
konkursy i przygotowane 
przez animatorów zabawy. 
Jak co roku na dzieci czkają 
wspaniałe prezenty oraz lo-
teria, a i dorośli także będą 
mieli okazję zakupić losy i 
wygrać jedną z kilkunastu 
głównych nagród jak choćby 
meble, rowery czy wycieczkę 
zagraniczną.

Zapraszamy na wyjątkową 
VII Edycje Turnieju Domek.nl Su-
mmer Cup, w tym prestiżowym 
turnieju udział weżmię ponad 50 
drużyn z Holandii, Belgii, Niemiec 
oraz z Polski. Coroczny Turniej 
Summer Cup przyciąga na trybu-
ny mnóstwo kibiców, przedsta-
wicieli lokalnych mediów oraz 
VIP-ów. Ideą organizacji turnieju 
jest integracja między narodami, 
a dla wszystkich zespołów umoż-
liwienie udziału w zawodach na 
najwyższym poziomie. Udział w 

samym wydarzeniu to także nieby-
wała szansa na wygranie głównej 
nagrody w wysokości 350 euro.

Dla wszystkich drużyn oraz 
części zawodników organizator 
wraz ze sponsorami

przygotowali:
- Nagroda pieniężna za zajęcie 

pierwszego miejsca,
- Puchar za zajęcie I, II i III ( 

Medale ) oraz IV miejsce,
- Nagrody rzeczowe ufundowa-

ne przez sponsorów dla zawodni-
ków drużyn za zajęcie I-IV,

- Statuetki za indywidualne 
osiągnięcia zawodników dla: naj-
lepszego bramkarza turnieju, naj-
lepszego strzelca turnieju, najlep-
szego zawodnika (MVP).

Nie przegap i zapisz swoją 
drużynę 7vs7 !!! na: sievon17@
gmail.com.

Kiedy: 30 czerwca do Tilbur-
ga.

Czas wydarzenia: 10:00 – 
20:00.

Gdzie: Klub Sportowy FC Til-
burg.

Spoordijk 30, 5018 GH Til-
burg.

ŹRÓDŁO: NOTATKA PRASOWA 

PRZESŁANA PRZEZ FUNDACJĘ BIAŁE 

ORŁY

MŚ Domek.nl 
Summer Cup 2018
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ABSOLWENCI SZKÓŁ SA-
MOCHODOWYCH. Agencja Pra-
cy TPM poszukuje absolwentów 
szkół samochodowych (do przy-
uczenia) do pracy w Holandii. 
Praca na dłuższy okres. Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
dojazd do pracy i z pracy na za-
kwaterowanie, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO). STAWKA GODZINOWA/
TYGODNIOWA do uzgodnienia! 
Charakter pracy: praca od czerw-
ca 2018. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z dopi-
skiem MECHANIK na adres: info@
tpmwork.com LUB rejestrację 
poprzez formularz kontaktowy 
tpmwork.com/#formularz LUB 
kontakt telefoniczny pod nume-
rem +48 61 820 55 50 (Certyfi-
kat nr 2318). Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-

strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/. 

Monter okien i drzwi z 
PVC. WYMAGANIA: doświadcze-
nie w montażu drzwi i okien z PVC 
(mile widziane zdobyte na terenie 
Holandii), komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego,,nie-
mieckiego lub niderlandzkiego, 
własny środek transportu, pod-
stawowe narzędzia, mile widzia-
ne VCA. OFERTA: zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę o 
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, 
min. 40 godzin pracy tygodniowo, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
darmowe zakwaterowanie w 
1-osobowym pokoju, ubezpiecze-
nie opłacone przez pracodawcę. 
Aplikacje proszę wysłać na maila: 
joanna@worxx.nl, tel. 0031 485 
350 380 Joanna.

Orderpicker AH Online 
Rotterdam. Unique Nederland 
B.V. poszukuje pracowników go-
towych podjąć prace jako order-
picker w centrum dystrybucyjnym 
Albert Heijn Online w Rotterda-
mie. Praca polega na zbieraniu 
zamówień internetowych za po-
mocą skanera. Masz doświad-

czenie w pracy jako orderpicker 
? Właśnie Ciebie szukamy ! Jeżeli 
nie masz doświadczenia , nie się 
nie martw! Wszystkiego Cię na-
uczymy ! Czego oczekujemy: Ko-
munikatywnej znajomości języka 
angielskiego, Dużej motywacji, 
Dyspozycyjności do pracy na 3 
zmiany, również w weekend, Za-
kwaterowanie prywatne w okolicy 
Rotterdam. Co oferujemy: Prace 
na długi okres czasu, Cotygodnio-
we atrakcyjne wynagrodzenie, 
zgodne z CAO klienta, Opiekę 
koordynatora, Szkolenie. Jeżeli 
jesteś zdecydowany i zaintereso-
wany podjęciem pracy – wyślij 
swoje CV na adres: International.
recruitment@unique.nl z tytułem 
– Praca Orderpicker Rotterdam. 
Zastrzegamy sobie prawo do kon-
taktu z wybranymi kandydatami.

PRODUKCJA MOSKITIER. 
Agencja Pracy The Perfect Match 
poszukuje ludzi do pracy w Ho-
landii. Jest to praca produkcyjna 
w firmie zajmującej się produkcją 
moskitier. Praca bez doświad-
czenia! Wymagania: znajomość 
języka angielskiego. Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 

cotygodniowe wypłaty na konto, 
dojazd do pracy i z pracy na za-
kwaterowanie, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO), stawkę ca 7.00 euro net-
to/h. CHARAKTER PRACY : praca 
tymczasowa od czerwca 2018. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem MO-
SKITIERY na adres: info@theper-
fectmatch.pl LUB info@tpmwork.
com (Certyfikat nr 2318). Kon-
takt telefoniczny możliwy w dni 
robocze pod numerem +48 61 
820 55 50. Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Praca w drukarni w 
Culemborg - logistyka. Dla 
naszego klienta w Culemborg 
Poszukujemy pracowników na 
stanowisko: Logistyka . Zespól 
Tempo-Team zapewnia: Dobra or-

ganizacja pracy naszych Pracow-
ników, Zespól który w godzinach 
pracy zawsze jest do państwa 
dyspozycji, Co tygodniowy system 
wypłat, Opiekę polskiego koordy-
natora w miejscu pracy, praca w 
pełnym wymiarze godzin około 
32-40 godzin tygodniowo, Do-
datki zmianowe 20 -60 procent, 
wynagrodzenie brutto za godzinę 
10.12 EUR brutto za godzinę (22 
lata i więcej), dodatek wakacyj-
ny w wysokości 8 procent, zwrot 
kosztów podróży max do 30 km, 
buty robocze, Prace w milej i przy-
jemnej atmosferze, Możliwość 
rozwoju zawodowego, Stale miej-
sce pracy na długi okres. Jeśli je-
steś zainteresowany dołączeniem 
do naszego grona pracowników 
zapraszam do przesyłania CV w 
języku Angielskim lub Holender-
skim. Email - ewa.cezary@tempo-
-team.nl, Mobil 0682486336.

ORDER PICKER. Wieczor-
na zmiana - BELGIA – MECHE-
LEN. ORDER PICKER - BELGIA. 
WYSOKA STAWKA - OD ZARAZ! 
Belgijska firma zatrudni pracow-
ników magazynowych „order-
picker” w sektorze spożywczym. 
Praca w środowisku zimnym (od 
1 do 10 stopni C). Mile widziane 
pary. Przygotowanie zamówień 

do wysyłki. Praca ze skanerem 
ręcznym. Wieczorna zmiana 5 
dni w tygodniu. Miejsce pracy: 
Mechelen (Belgia). WYMAGANIA: 
gotowość do podjęcia pracy „od 
zaraz”, wysoka motywacja, min. 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego (lub dobra znajo-
mość jednej z dwóch osób), mile 
widziany własny środek transpor-
tu (na parę lub grupę). OFERTA: 
belgijska umowa o pracę, staw-
ka od 14,01 Euro brutto – 14,89 
Euro brutto, niedziele i święta 
płatne podwójnie, czeki żywno-
ściowe - 8 EUR netto za każdy 
przepracowany dzień, zakwate-
rowanie zapewnione przez pra-
codawcę (płatne 65 EUR/tydzień 
– jednoosobowy pokój), bonus 
roczny oraz tzw. 13ta wypłata, 
miejsce pracy: Mechelen / Bel-
gia, możliwość zorganizowania 
transportu przez firmę - odpłatnie 
(jednak w pierwszej kolejności 
brane pod uwagę będą osoby z 
własnym transportem). Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt: 
Paulina: +48 573 313 366 (lub 
SMS), e-mail: cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać „ORDER 
PICKER - BELGIA”).

Nasza Holandia

PRACA
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Pracownik magazynu – Til-
burg. Unique Nederland B.V. po-
szukuje zmotywowanych pracow-
ników magazynu (orderpick) dla 
naszego klienta w Tilburgu. Praca 
polega na zbieraniu zamówień za 
pomocą skanera oraz voice-spe-
aku. Asortyment to artykuły zoo-
logiczne m.in. karmy , smycze, 
zabawki. Czego oczekujemy: 
znajomości języka angielskiego 
w stopniu komunikatywnym, Du-
żej motywacji, Dyspozycyjności 
do pracy na 2 zmiany, również 
w weekend! Zakwaterowanie 
w okolicy Tilburga oraz własny 
transport, doświadczenie pracy 
z wózkiem ETP mile widziane. Co 
oferujemy: Prace na długi okres 
czasu, Cotygodniowe atrakcyjne 
wynagrodzenie, zgodne z CAO 
klienta, dodatki zmianowe, Opie-
kę koordynatora, Szkolenie. Jeże-
li jesteś zdecydowany i zaintere-
sowany podjęciem pracy – wyślij 
swoje CV na adres: International.
recruitment@unique.nl  z tytułem 
– Praca Tilburg. Zastrzegamy so-
bie prawo do kontaktu z wybrany-
mi kandydatami. 

Orderpicker w Wad-
dinxveen. Witam, Dla klienta 
w Waddinxveen poszukujemy 
pracowników na stanowisko : 
ORDERPICKER / OPERATOR 
WOZKA WIDLOWEGO BOCZNE-
GO. Wymagania: znajomość 
języka angielskiego lub holen-
derskiego w stopniu dobrym, do-
stępność na dłuższy okres czasu 
( nie mniej niż rok ), chęć pracy 
na pełen etat lub przynajmniej 3 
dni z wymienionych dni: wtorek, 
czwartek, piątek, sobota),  wła-
sny transport i mieszkanie ( moż-
liwe jest przeprowadzenie się na 
mieszkanie pracownicze, wtedy 
dajemy tez dojazd ). Gwarantu-
jemy: prace na dłuższy okres ( 
przy właściwym przebiegu współ-
pracy nawet na stale ), możli-
wość kontraktu bezpośrednio u 
zleceniodawcy, zwrot kosztów 

dojazdy, godziny urlopowe i wa-
kacyjne , stawka 11,41 euro dla 
osoby 23letniej lub starszej od 
początku współpracy, coroczne 
podwyżki z dniem 01 kwietnia, 
dodatki do godzin wieczornych i 
weekendowych. Jeśli spełniasz 
wymagania, proszę o przeslanie 
CV w języku angielskim lub ho-
lenderskim na adres: lekkerlan-
dwxv@tempo-team.nl, Jeśli po-
trzebujesz mieszkania i dojazdu 
zaznacz proszę to w treści maila.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy pra-
ce fizyczne: przenoszenie worków 
i pojemników w firmie zajmują-
cej się produkcją przypraw oraz 
proszków spożywczych. Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbio-
rowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca od 
czerwca 2018. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRACA FIZYCZNA na 
adres : info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 
50 (Certyfikat nr 2318). Prosi-
my o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej 
aplikacji przez The Perfect Match 
Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Pod-
górne ulica 25 Stycznia 27, na 
potrzeby przeprowadzenia pro-
cesu rekrutacji. Zastrzegamy so-
bie prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com.

Praca produkcyjna przy 
świerszczach. Agencja Pracy 
The Perfect Match poszukuje lu-

dzi do pracy w Holandii. Jest to 
praca produkcyjna polegająca 
na karmieniu świerszczy, sprzą-
taniu klatek itp. Wymagania: 
brak obaw w związku z pracą 
ze świerszczami. Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, dojazd 
do pracy i z pracy na zakwatero-
wanie, możliwość pracy długoter-
minowej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbioro-
wym Pracy (zwanym CAO), staw-
kę 9.11 euro brutto/h. CHARAK-
TER PRACY : praca tymczasowa 
od czerwca 2018. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem ŚWIERSZCZE na 
adres: info@tpmwork.com (Cer-
tyfikat nr 2318). Kontakt telefo-
niczny możliwy w dni robocze pod 
numerem +48 61 820 55 50. 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica 25 Stycznia 27, 
na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Praca w drukarni w 
Culemborg - magazynier. Dla 
naszego klienta w Culemborg 
Poszukujemy pracowników na 
stanowisko: Magazynier (mile 
widziane certyfikaty . Zespól 
Tempo-Team zapewnia: Dobra 
organizacja pracy naszych Pra-
cowników, Zespól który w godzi-
nach pracy zawsze jest do pań-
stwa dyspozycji, Co tygodniowy 
system wypłat, Opiekę polskiego 
koordynatora w miejscu pracy, 
praca w pełnym wymiarze godzin 
około 32-40 godzin tygodniowo, 
Dodatki zmianowe 20 -60 pro-
cent, wynagrodzenie brutto za 
godzinę 10.12 EUR brutto za go-

dzinę (22 lata i więcej), dodatek 
wakacyjny w wysokości 8 pro-
cent, zwrot kosztów podróży max 
do 30 km, buty robocze, Prace 
w milej i przyjemnej atmosferze, 
Możliwość rozwoju zawodowe-
go, Stale miejsce pracy na długi 
okres. Jeśli jesteś zainteresowa-
ny dołączeniem do naszego gro-
na pracowników zapraszam do 
przesyłania CV w języku Angiel-
skim lub Holenderskim. Email - 
ewa.cezary@tempo-team.nl, Mo-
bil 0682486336. Po otrzymaniu 
państwa CV w ciągu 24 godzin 
skontaktujemy się z państwem w 
celu umówienia na rozmowę.

Monter fasad. Dla naszego 
klienta poszukujemy monterów 
ścian kurtynowych/osłonowych. 
Oczekiwania: doświadczenie na 
w/w stanowisku, mile widziane 
brygady, zdolności manualne, 
znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego, VCA. Oferuje-
my: zatrudnienie na warunkach 
holenderskich, ubezpieczenie 
zdrowotne, atrakcyjne wyna-
grodzenie, kwatera w pełni wy-
posażona , bezpłatna. Osoby 
zainteresowane proszę o przes-
lania aplikacji na adres: joanna@
worxx.nl, Tel.0031 485 350 380 
Joanna.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy 
prace fizyczne: prace przy sor-
towaniu, klasyfikowaniu opon 
oraz układaniu/przenoszeniu ich 
na palety i regały w firmie zaj-
mującej się recyklingiem opon. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca od 
czerwca 2018. Osoby zaintereso-

wane prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem PRACA FIZYCZNA 
na adres : info@tpmwork.com 
LUB rejestrację poprzez for-
mularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt 
telefoniczny pod numerem 
+48 61 820 55 50 (Certyfikat 
nr 2318). Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następują-
cej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej apli-
kacji przez The Perfect Match 
Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica 25 Stycznia 27, 
na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzega-
my sobie prawo rozmowy z wy-
branymi kandydatami. www.
tpmwork.com.

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 wska-
zany adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzystne 
rabaty! www.przewozyconnect.
pl, tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. 
PL +48 514 436 222 NL +31 
620 999 731, www.lanccar.eu. 
Jeżeli cenisz sobie komfort i wy-
godę wybierz LancCar. Posiada-
my samochody Renault Master 
z zabudową VIP: komfortowe 
siedzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klimaty-
zacja, dvd, wi-fi na terenie Pol-
ski. Świadczymy usługi w zakre-
sie przewozu osób z południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 
do Holandii i Belgii, przewozimy 
ludzi z adresu pod adres, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Europie, 
możliwość wynajęcie samo-
chodu z kierowcą lub bez. Jeśli 
masz jakieś pytania zadzwoń 
lub napisz. 

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, szybkie 
mikrobusy busy oraz duże busy z 
DVD, ubezpieczenie podczas po-
dróż, najkrótszy czas przejazdu, 
uprzejmi, profesjonalni kierow-
cy. ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD NA-
LEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, 
DATĘ PLANOWANEGO WYJAZ-
DU, NUMER TELEFONU ORAZ 
DOKŁADNY Łódzkie, Wielkopol-
skie, Dolnośląskie, Lubuskie, 
Świętokrzyskie, Podkarpackie. 

POLSKA 0048-516496652 
HOLANDIA 0031-684886783, 
www.vip-trans.pl.

Transport – oferuję: Busy 
do Holandi Niemiec Nowe busy 
WIFI Komfort. NL: +31 686 15 
44 92, PL: +48 888 05 07 07* 
atestowane, kubełkowe fotele, * 
ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klima-
tyzacja. Duże wygodne busy i 
szybkie mikrobusy. Podkarpac-
kie, Małopolska, Śląsk, Świę-
tokrzyskie, Opolskie, Lubuskie, 
Dolny Śląsk , Łódzkie, Wielko-
polskie, Lubelskie. BEZPIECZ-
NIE. SZYBKO. 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 klimatyzacja. 
Rezerwacje przyjmujemy od 
poniedziałku do soboty w godz: 
9:00-20:00, rezerwacja sms 
całą dobę.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługu-
jemy 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 dzieci 
do 15 lat, spokojną i komforto-
wą podróż. Nasza firma dyspo-
nuje 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: 
CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB 
POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA 
! OD 55 EURO, FIRMA MILEK-
TRANS OFERUJE CODZIENNE 
PRZEJAZDY Z ADRESU NA AD-
RES NA TRASIE POLSKA–NIEM-
CY –HOLANDIA, KONTAKT: +48 
609 822 180 (przyjmujemy 
również rezerwacje SMS), www.
MILEKTRANS.pl (rezerwacje 
internetowe), OBSŁUGIWANE 
WOJEWÓDZTWA W POLSCE: 
ŚLĄSKIEOPOLSKIE, DOLNOŚLĄ-
SKIE, LUBUSKIE ( Żary, Żagań-
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,Trzebiel, Iłowa i okolice), WIEL-
KOPOLSKIE (Ostrzeszów, Kępno, 
Syców i okolice), ŁÓDZKIE, MA-
ŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE 
(Jędrzejów, Kielce, Włoszczowa). 
PODKARPACKIE (Dębica, Rze-
szów). PROMOCJE: PRZEJAZD 
W DWIE STRONY (oszczędzasz 
5 euro lub 40zł), ZNIŻKI GRUPO-
WE 3 OSOBY LUB WIĘCEJ (zniż-
ka 5euro lub 20zł każda osoba), 
TANIE CZWARTKI (wyjazd z PL), 
NIEDZIELE, PONIEDZIAŁKI ( po-
wrót do PL) przejazdy od 50euro/ 
210zł. SAMOCHODY: MERCEDES 
SPRINTER (duża przestrzeń baga-
żowa + maksymalny komfort po-
dróży), RENAULT MASTER (duża 
przestrzeń bagażowa + maksy-
malny komfort podróży), OPEL 
VIVARO (pojedyncze rozkładane 
fotele), FORD TRANSIT (prze-
stronny i komfortowy). POCZUJ 
SIĘ WYJĄTKOWO PODRÓŻUJ 
KOMFORTOWO!!!

Transport – oferuję: 
PROMOCJA! 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 ZAUFANE-
GO PRZEWOŹNIKA!!!!Zapewnia-
my krótszy czas podróży, możliwy 
dowóz osób pod wskazany adres 
oraz ubezpieczenie na czas prze-
jazdu. Każdy bus posiada klima-
tyzację, DVD oraz wygodne roz-
kładane fotele, które gwarantują 
komfort i wygodę każdemu pasa-
żerowi.  6 kurs – 50% taniej!!! W 
razie potrzeby wystawiamy faktu-
ry VAT. Wyjazdy z Polski: Wtorek, 
Środa, Piątek, Sobota. Powroty 
do Polski: Środa, Piątek, Sobota, 
Niedziela. Grupy zorganizowane 
lub powyżej 4 osób- wyjazd każ-
dego dnia tygodnia z 20% raba-
tem!!! 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: danmarprzewo-
zy@wp.pl.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB - POL-
SKA - HOLANDIA BELGIA NIEMCY. 
MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ 

OSÓB Z FIRMĄ POEUROPIE.PL. 
Wyjeżdżamy codziennie z POL-
SKI, NIEMIEC, BELGII, HOLANDII. 
Obsługujemy województwa: pod-
karpackie, świętokrzyskie, mało-
polskie, śląskie, opolskie, dolno-
śląskie. Kursy międzynarodowe 
realizujemy busami 9-osobowymi 
o wysokim standardzie. Wykonu-
jemy przewozy osób w systemie 
„door to door”, ze wskazanego 
adresu początkowego pod wska-
zany adres końcowy. Oferujemy 
Państwu KONKURENCYJNE CENY 
oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd 
za 50 procent ceny lub 10-ty tyl-
ko za 1 zł, 5 procent 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 (lycamo-
bile), GG 49870095, mail: biu-
ro@poeuropie.pl, www.poeuropie.
pl, JAK REZERWOWAĆ? Wybierz 
jedną z możliwości: 1. Wypełnij 
formularz: http://poeuropie.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 wy-
jazdu, adres początkowy – gdzie 
mamy po Ciebie przyjechać, ad-

res końcowy – gdzie mamy Cię 
zawieźć, imię i nazwisko pasa-
żera, dodatkowe informacje np. 
numer telefonu, datę powrotu 
itp. 3. Zadzwoń do nas. Rezerwa-
cja jest ważna po potwierdzeniu 
przez nas.

Usługi – inne: Konsultacje z 
psychologiem przez Skype. Kon-
sultacje z psychologiem przez 
Skype! Wychodząc naprzeciw 
potrzebom naszych Klientów, a 
szczególnie tych osób, które ze 
względu np. na odległość miej-
sca zamieszkania nie mogą 
przyjeżdżać do siedziby Centrum 
Rozwoju Osobistego w Białym-
stoku, uruchomiamy konsultacje 
psychologa przez Skype. Umożli-
wiają one uzyskanie wsparcia w 
sytuacjach trudnych, konflikto-
wych, kryzysowych w momencie, 
w którym pomoc jest najbardziej 
potrzebna, gdy emocje są silne, 
a sytuacje i okoliczności zdarzeń 
czasem tak skomplikowane, że 
trudno samodzielnie szukać roz-
wiązań. Konsultacje przez Sky-
pe odbywać się będą na takich 
samych zasadach co praca bez-
pośrednia w Centrum Rozwoju 
Ososbistego – obowiązywać będą 

dobrowolność i dyskrecja. Pomoc 
psychologiczna on-line w tym 
konsultacje i psychoterapia przez 
przez Skypea jest dobrym sposo-
bem uzyskania pomocy, przy jed-
noczesnej gwarancji zachowania 
poufności. Oferta skierowana jest 
szczególnie do Polaków mieszka-
jących za granicą i nie mających 
bezpośredniego dostępu do pol-
skojęzycznego psychologa, do 
osób mieszkających z dala od 
ośrodków profesjonalnej pomocy 
psychologicznej lub osób, które 
nie mają możliwości pozostawie-
nia dzieci pod czyjąś opieką. Płat-
ność odbywa się przelewem na 
konto, w formie przedpłaty. Koszt 
jednej sesji 100 PLN. www.Cen-
trumRozwojuOsobistego.com.pl.

Prawnicy: Problem z wla-
scicielem mieszkania/ lokato-
rem ? Zapraszam na bezplatna 
porade prawna. Wynajmujesz 
mieszkanie dla siebie , bądź 
wynajmujesz mieszkanie ko-
muś?? Sprawy związane z 
nieruchomościami często po-
jawią się w życiu każdego z 
nas. Procedura prawna może 
okazać się zbyt skomplikowa-
na byśmy poradzili sobie z nią 

sami. Ten długi i zawiły proces 
prawny występujący w czyn-
nościach związanych z nieru-
chomościami wymaga bardzo 
dobrej znajomości przepisów 
prawa nieruchomości. Kancela-
ria Adwokacka Arslan & Arslan 
ma znakomite doświadczenie 
w tej dziedzinie. Wspieramy 
najemców i potrafimy im dora-
dzić praktycznie i szczegółowo. 
Służymy także wsparciem, gdy 
dochodzi do nieoczekiwanego 
sporu, na przykład przy proce-
durach wypowiedzenia umowy 
najmu lub eksmisji. *Pomaga-
my między innymi przy: Proce-
durach między wynajmującym 
a najemcą, Wypowiedzeniu 
umowy najmu, Przygotowywa-
niu umowy najmu, Problemach 
windykacyjnych, Doradztwie 
i procedurach dotyczących 
zmian umowy najmu, Interpre-
tacji i zastosowaniu umów naj-
mu, Problemach uciążliwości 
najemców, Sporach dotyczą-
cych borgu, bądź kosztów ma-
klerskich. Kancelaria adwokac-
ka, Arslan&Arslan Advocaten, 
Paletplein 80, 2526 GZ Den 
Haag. T:070 4 500 300, Kom: 
06-14 803 099, e-mail: praw-
nik@arslan.nl.

Nasza Holandia
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Witam,
Proszę o udzielenie mi odpo-

wiedzi na moje pytania. Miesz-
kam w Holandii i chyba mam 
wstrzymane moje chorobowe, 
a moja agencja pracy nie wie 
nic w tej sprawie. Jestem w 4 
miesiącu ciąży, od 29 listopada 
jestem na chorobowym (z tym, 
że biuro, przez które pracuję, 
zgłosiło mnie od 5 grudnia). W 
miesiącu grudniu (około 19.12) 
dostałam przelew w kwocie 878 
euro, ale nie wiem za jaki okres, 
bo nie dostałam żadnego pisma 
z UWV. 21 grudnia agencja tyl-
ko do mnie zadzwoniła, że będę 
miała wstrzymany zwrot, ale na 
jakiej podstawie, to już nie zosta-
łam poinformowana. 9 stycznia 
zgłosili mnie do lekarza. Miałam 
wywiad z lekarzem, który okre-
ślił, ile godzin mogę w tygodniu 
pracować, tj. 3 dni po 2 godziny. 
Jak długo mam czekać na decy-
zję i na pieniążki? Nic nie rozu-
miem, czemu to tak długo trwa, 
a też nie wiem, czemu nikt mnie 
o niczym nie informuje…

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Niestety w tej sprawie musi 
się Pani kontaktować z pracodaw-
cą. Jeśli lekarz zakładowy wysta-
wił opinię, iż może Pani pracować 
3 dni w tygodniu po 2 godziny, to 
za ten okres dostaje Pani zwykłe 
wynagrodzenie, a za resztę utra-
conych godzin chorobowe. Jed-
nakże aby odpowiedzieć na pyta-
nie, dlaczego została wstrzymana 
wypłata z UWV, trzeba wykonać 
telefon do UWV i tam dopytać.

Witam,
Mąż jest zgłoszony do KRU-

S-u swojej mamy (jako członek 
rodziny).  Aktualnie wyjechał za 
granicę na 3 miesiące. Czy musi 
się wyrejestrować z KRUS-u? Ile 
jest dni na zgłoszenie tego fak-
tu? Czy może to być zgłoszone po 
powrocie? Jak wygląda sprawa, 
kiedy np. chciałby chorować na 
zasadach niemieckich? Jak wy-
gląda tutaj sprawa z KRUS-em? 
Bardzo proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeśli osoba podejmuje pracę, 
to automatycznie jej podstawo-
wym ubezpieczeniem jest to z ty-
tułu zatrudnienia i należy od razu 
zawiesić KRUS. Radzimy skon-
taktować się w tej sprawie bez-
pośrednio z KRUS-em. Obecnie w 
razie choroby Pani mąż podlega 
ubezpieczeniu z tytułu zatrudnie-
nia w Niemczech (prawdopodob-
nie pod AOK).

Witam,
Bardzo ciekawi mnie fakt, 

jak jest wypłacane wakacyjne 
po zakończeniu pracy w agencji. 
Kadrowa z pośrednictwa pracy 
twierdzi, że jest ono wypłacane 
dopiero po około 8 tygodniach 
od zakończenia pracy, a nie od 
razu. Czy jest jakiś na to para-
graf w którym mowa, że waka-

cyjne powinno być wypłacone od 
razu po zakończeniu pracy wraz 
z wypłatą? I jak wygląda rozlicze-
nie podatku w Holandii, jeśli pra-
cowałam od stycznia do 10 lipca 
2016 roku w Polsce, a od 6 lipca 
w Holandii do teraz? Czy muszę 
poszukać sobie tu na miejscu 
księgowego, który mi to wszystko 
ogarnie czy w Polsce rozliczam 
się z PITu i jeszcze z pracy w Ho-
landii? I jak to wygląda z autem 
prywatnym, jeśli przyjechaliśmy 
do Holandii i jest na blachach 
z Polski? Jedni twierdzą, że po 
pół roku należy dopiero do Be-
lastingdienst się zgłosić, a jedni, 
że od razu (a znalazłam artykuł, 
gdzie osoba obdzwoniła urzędy i 
policję, i powiedzieli, że jeśli pra-
cuje przez agencję pracy tymcza-
sową, nie ma zameldowania, to 
nie musi opłacać podatku dro-
gowego za auto z Polski). Z góry 
dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Wszelkie wątpliwości co do 
prawidłowości działania praco-
dawcy, radzimy skonsultować z 
inspekcją pracy (https://www.in-
spectieszw.nl ) lub tutaj: https://
www.sncu.nl/pl/. Jeśli chodzi o 
rozliczenie podatku, to konieczne 
jest złożenie w polskim urzędzie 
skarbowym PIT-36 z wykazanymi 
dochodami z Holandii, a następ-
nie złożenie deklaracji podat-
kowej w holenderskim urzędzie 
skarbowym (pobierając uprzednio 
zaświadczenie o dochodach z Pol-
ski). Co do podatku drogowego, 
to zalecamy dobrowolnie zgłosić 
swoje auto, gdyż przy ewentualnej 
kontroli urząd skarbowy ma pra-

wo żądać podatku do 5 lat wstecz 
oraz nałożyć wysokie kary. Jeśli 
przebywa Pani w Holandii dłużej 
niż 4 miesiące, to ma Pani obo-
wiązek zameldowania się, a tym 
samym pobyt w Holandii nie jest 
traktowany jako tymczasowy i 
konieczne jest opłacanie podatku 
drogowego.

Witam,
Mam przyznany zasiłek od 

14 listopada. Otrzymałam de-
cyzję o transferze do Polski, ale 
nadal nie mam żadnych pienię-
dzy, ponieważ nie doszły do mnie 
formularze, które były wysłane 
już 3 razy (podobno). Stąd moje 
pytanie: ile razy mogę takie for-
mularze zamawiać? W tym mo-
mencie powinnam już rozliczać 
się za drugi miesiąc zasiłku, a ja 
nie mam nawet pierwszego…

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Formularz zysków i strat moż-
na zamawiać do skutku, jednakże 
może trzeba sprawdzić w UWV 
poprawność adresu oraz adres 
holenderski, ponieważ mimo za-
mawiania formularza na polski 
adres, pracownik urzędu może 
omyłkowo wysyłać go na stary ad-
res . Najlepiej wykonać telefon do 
UWV w celu weryfikacji problemu.

Witam,
Z narzeczoną mieszkamy 

w Holandii, mamy troje dzieci i 
otrzymujemy świadczenia z pro-
gramu 500+ na każde dziecko, 
a dodatkowo narzeczona do-
staje alimenty na dwoje swoich 
dzieci w wysokości 900 zł. Jakie 
świadczenia możemy uzyskać w 
Holandii, które nie wstrzymają 
polskich świadczeń? Jakie jest 
najlepsze rozwiązanie dla nas?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Niestety trudno stwierdzić, 
na jakiej podstawie, mieszkając 
w Holandii, pobierają Państwo 
świadczenie 500+ na każde dziec-
ko. Powinni Państwo starać się o 
świadczenie holenderskie, takie 
jak zasiłek rodzinny i dodatek do 
zasiłku rodzinnego. Uzyskując pra-
wo do nich, świadczenia z Polski 
podlegają odliczeniu, ponieważ 
nie można pobierać świadczeń 
rodzinnych z dwóch krajów w peł-
nych kwotach.

Witam,
Mam pytanie odnośnie mo-

jej pracy w Holandii. Podczas 
mojego tygodniowego pobytu w 
Polsce skręciłem palce u ręki 
i obecnie jestem niezdolny do 
wykonywania pracy na okres 2 
miesięcy, który może się jeszcze 
wydłużyć do 3 miesięcy. Chcę się 
dowiedzieć czy należy mi się nor-
malnie chorobowe.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeśli Pana umowa o pracę na-
dal trwa, to fakt choroby zgłasza 
Pan do swojego pracodawcy, a 
ten wypłaca chorobowe lub zgła-
sza Pana do urzędu UWV, który 
weryfikuje Pana sytuację, wydaje 
decyzję i wypłaca należność.

Witam serdecznie,
Mam pytanie odnośnie tego, 

co należy zrobić przed wyjaz-
dem z Holandii (nawet jeśli nie 
zdążyło się podjąć pracy). Mam 
numer BSN (bez meldunku), ale 
niestety muszę wrócić do Polski 
ze względu na sprawy rodzinne. 
Pytam również o ubezpieczenie, 
którego nie zdążyłam załatwić, a 
wiem, że jest obowiązkowe. Nie 
chcę, żeby się okazało jak kie-
dyś wrócę do Holandii, że coś mi 
naliczyli przez parę miesięcy, a 
mnie tu nie było. Z góry dziękuję 
za odpowiedź.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeśli nie zdążyła Pani podjąć 
pracy, założyć konta w banku czy 
otworzyć ubezpieczenia zdrowot-
nego, to nie musi Pani nic robić.

Witam!
Na początku roku 2017 mia-

łem wypadek samochodowy, w 
związku z czym przez tydzień 
byłem na chorobowym, a praco-
dawca za ten okres policzył mi za 
mieszkanie, twierdząc, że skoro 
się bierze pieniążki za chorobo-
we, to należy również płacić za 
mieszkanie, czego nie jestem w 
stanie zrozumieć. Jednakże na 
moje pytania dotyczące tego, kto 
powinien mi zapłacić za choro-
bowe i czy muszę to gdzieś zgło-
sić, nie otrzymałem odpowiedzi. 
W biurze pracodawcy powiedzia-
no mi, że system nie powinien mi 
naliczać za mieszkanie i muszę 
to zgłosić koordynatorowi. Ten 
jednak twierdzi, że według we-
wnętrznych przepisów biura nie 
ma obowiązku zwracania mi za 
cokolwiek. Gdy poprosiłem o źró-
dło pisane tego stanowiska, to 
odpowiedział mi, że wewnętrzne 
przepisy biura pośredniczące-
go nie są dla mnie i mi ich nie 
udostępni. Czy mogli by Państwo 
wytłumaczyć, jak to jest z choro-
bowym w Holandii?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Chorobowe zgłasza Pan do 
pracodawcy, a on jest zobowiąza-
ny wypłacać chorobowe lub zgło-
sić Pana do urzędu UWV, który 
chorobę weryfikuje i wypłaca na-
leżność pracodawcy, a on Panu. 
Jeśli chodzi zaś o przepisy (czy to 
wewnętrzne biura, czy zakładu, w 
którym Pan pracuje), to powinny 
one być Panu udostępnione na 
Pana życzenie, jednak obawiamy 
się, że jeśli mieszka Pan na miesz-
kaniu służbowym, to musi Pan za 
nie płacić.

14 Rozmaitości

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Pytania do eksperta – listy Czytelników
Otrzymaliśmy od Was wiele listów 
dotyczących holenderskich spraw 
podatkowych. Dziś prezentujemy 
kolejne z nich. Na pytania 
Czytelników odpowiadamy we 
współpracy z  pracownikami 
Kancelarii Podatkowej Anna 
Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za 
wszystkie nadesłane wiadomości, 
jak również za okazane nam 
zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania do 
naszych ekspertów czekamy 
na Wasze maile pod adresem 
redakcja@goniecpolski.nl

•••
•••

•••

•••

•••
•••

•••
•••



15Rozmaitości



16

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

Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalento-

wanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona 

miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszka-

dzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogól-

nopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i 

rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny 

„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę te-

atralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym 

przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem -  jest 

m.in. kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi oraz został odznaczony 

Medalem im. dr Jordana.

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na redak-

cja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czeka-

my na Wasze prace!

Co to jest liryk…
Trudno opowiedzieć

Nieco łatwiej (gwoli uściślenia)

Opisać

Wyśpiewać

Najtrudniej (lub najłatwiej) przeżyć…

Co to jest liryk…

Każdy winien wiedzieć

„Coś” co rytmem serca

Udaje się zmierzyć

Co to jest liryk

List do Ciebie piszę

Myślą przywołuję

Nasze odczucia

Westchnienia…

Zgoła nie wiem czy odszukam

Czy zobaczę

Czy usłyszę

Treść lirycznej prawdy serc…

Na tym etapie istnienia

Żona pyta męża:
- Czy widziałeś kiedyś pogięty 

banknot 100 zł?
Mąż na to znudzonym głosem:
- Nie.
- To popatrz na to... - mówi 

żona i gniecie banknot 100 zł.
Po chwili znowu pyta męża:
- Czy widziałeś pogięty bank-

not 200 zł?
- Nie - ponownie odpowiada 

znudzonym głosem mąż.
- To popatrz na to... - mówi 

żona i gniecie banknot 200 zł.
Następnie pyta:
- A widziałeś pogięte 100 tys. zł?
Mąż na to zaciekawionym gło-

sem odpowiada:
- Nie.
- To sobie zobacz, stoi w ga-

rażu...

Głos z radia:
- Czas na poranną gimnasty-

kę. Jesteście gotowi? No, to zaczy-
namy! Góra-dół, góra-dół... A teraz 
druga powieka!!!

Przychodzi krowa do lekarza i 
cały czas się śmieje:

- Co Pani jest? - pyta lekarz.
- Zawsze jestem taka po tra-

wie - odpowiada krowa.

Zdenerwowana blondyn-
ka krzyczy do boy’a hotelo-
wego:

- Pan sobie myśli, że jak je-
stem ze wsi, to może mnie pan 
wsadzić do tak małego pokoju?!

- Ależ proszę pani, jedziemy 
na razie windą.

Jasio miał już 5 lat, a 
jeszcze nic nie mówił. Pew-
nego dnia mama podaje mu 
obiad, a Jasiu wrzeszczy:

- A gdzie kompot?!
Mama zdziwiona:
- Jasiu, to ty umiesz mówić.
- Umiem - odpowiada Jasio.
Mama:
- To dlaczego dotąd nic nie 

mówiłeś.
- Bo zawsze był kompot!

Jasio dostał od cioci z 
zagranicy niezwykły upomi-
nek - aparat do wykrywania 
kłamstw. Nazajutrz wraca ze 
szkoły i od progu woła:

- Dostałem piątkę z matmy!
Aparat:
- Piiip!
Mama strofuje synka:
- Nie kłam! Bierz przykład że 

mnie. Gdy chodziłam do szkoły, 
miałam same piątki!

Aparat:
- Piiip!
Ojciec dodaje:
- Bo wy macie teraz za dobrze 

i nie chce się wam uczyć. Gdy ja 
chodziłem do szkoły...

Aparat:
- Piiip!

Jasio przynosi do domu 
torbę pełną jabłek. Mama 
pyta go:

- Skąd masz te jabłka?
Na to Jasiu:
- Od sąsiada.
- A on wie o tym? - pyta 

mama.
- No pewnie, przecież mnie 

gonił!

Podczas klasówki nauczyciel 
mówi:

- Wydaje mi się, że słyszę ja-
kieś głosy...

Głos z sali:
- Mnie też, ale się leczę...

Jechał facet wielką, wy-
ładowaną po brzegi cięża-
rówką.

W pewnym momencie cięża-
rówka przejeżdżając pod niskim 
mostem, zablokowała się. Na 
miejsce przyjechała policja.

Po chwili policjant wysiada z 

radiowozu, obchodzi dookoła cię-
żarówkę i pyta?

- Co, zablokował się pan?
- Nie, most wiozłem i mi się 

paliwo skończyło!

Matematykowi zepsuł się 
kaloryfer. Wezwał hydraulika, 
ten postukał jakimś kluczem, 
pokręcił i woda przestała 
cieknąć. Radość matematy-
ka szybko się skończyła, gdy 
fachowiec podał cenę usługi.

- Panie, ale to połowa tego, co 
zarabiam.

- A gdzie pan pracuje?
- Na uniwersytecie.
- No to przenieś się pan do na-

szej spółdzielni, pochodzisz pan, 
popukasz i zarobisz pan cztery 
razy tyle, co na tym całym uniwer-
sytecie. Musisz tylko pan pójść do 
biura, złożyć podanie i już. Tylko 
podaj pan, że masz pan siedem 
klas, bo wyższe wykształcenie u 
nas nie popłaca.

Matematyk zrobił tak, jak 
poinstruował go fachowiec. Od 
tej pory jego dola wyraźnie się 
poprawiła. Ale pewnego dnia przy-
szło zarządzenie o podnoszeniu 
kwalifikacji załogi i skierowano 
wszystkich, którzy mieli siedem 
klas do wieczorowej klasy ósmej. 
Pierwsza lekcja - matematyka. 
Nauczycielka wita wszystkich:

- Dzień dobry, będziemy się 
uczyć matematyki, na pewno 
wszyscy dostaną świadectwo 
ukończenia ósmej klasy. A na 
razie przypomnimy sobie, co pa-
miętamy jeszcze ze szkoły. Może 
napisze pan wzór na pole koła? - 
wskazała na matematyka.

Ten wstał, podszedł do tablicy 
i zaczął wyprowadzać, bo akurat 
zapomniał wzoru. Wyprowadza, wy-
prowadza, zapisał już całą tablicę i 
w końcu otrzymał wynik „minus pi 
er kwadrat”. Ten minus mu się nie 
podoba, więc liczy od nowa. Zma-
zał tablicę, znowu zapisuje wzora-
mi i znowu wynik z minusem.

Zrezygnowany patrzy na klasę 
oczekując podpowiedzi, a wszyscy 
szepczą:

- Zmień granicę całkowania, 
zmień granicę całkowania...

Pani przedszkolanka po-
maga małemu Jasiowi zało-
żyć wysokie, zimowe botki. 
Szarpią się, męczą, ciągną...

Jest! Weszły! Spoceni siedzą 
na podłodze a Jasio mówi:

- Ale założyliśmy buciki od-
wrotnie...

Pani patrzy: faktycznie, lewy 
na prawy. No to je ściągają, mor-
dują się, sapią...

Ufff, zeszły.
Wciągają je znowu, sapią, cią-

gną, nie chcą wejść...
Ufff, weszły.
Pani siedzi, dyszy a Jasio mówi:
- Ale to nie moje buciki...
Pani ugryzła się w język, znów 

się szarpią z butami...
Zeszły.
Na to Jasio:
- To buciki mojego brata, i 

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

szafce, odczekała aż się przesta-
ną trząść, przełknęła ślinę i znów 
pomaga wciągać buty. Tarmoszą 
się, wciągają, silą się...

Weszły.
- No dobrze - mówi pani - a 

gdzie są twoje rękawiczki?
- Schowałem w bucikach żeby 

nie zgubić!

- Byłeś dziś u szefa?
- A byłem!
- I walnąłeś pięścią w stół?
- Walnąłem!
- I zażądałeś podwyżki?
- Zażądałem!
- I co na to szef?
- Dziś jest w delegacji...

Rozmawia facet z Mo-
skwy ze swoim kolegą z Sy-
berii i mówi:

- Staaaaryyy, ale tam u was 
musi być zimno!!!

- Eeee nieeee tak strasznie - 
mówi kolega - jakieś minus trzy-
dzieści tylko....

- A w telewizji mówili, że mi-
nus 50!

- Naprawdę? Tak w telewizji 
mówili?

- No tak
- Minus pięćdziesiąt? - z nie-

dowierzaniem pyta ten z Syberii 
- eeeee ale to chyba na zewnątrz...

Do sklepu wbiega facet i 
pyta sprzedawcy:

- Jest cukier w kostkach???
- Nie ma! - Odpowiada sprze-

dawca
- A jakaś inna, tania bombo-

nierka dla teściowej?
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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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