
Polscy piłkarze w minioną 
niedzielę (02.09.2018 r.) 
oficjalnie rozpoczęli sezon 
rozgrywkowy 2018/2019 
pucharowym meczem wy-
jazdowym z zespołem V.V. 
Raamsdonk. Spotkanie 
rozgrywane na kameralnym 
obiekcie w Raamsdonk’u 
cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem, gdyż spora ilość 
kibiców obu drużyn przybyła 
obejrzeć swoich piłkarzy w 
akcji.

Wyżej notowany V.V. Raams-
donk był faworytem spotkania, 
ponieważ nadchodzący sezon roz-
grywać będzie o jedną klasę roz-
grywkową wyżej (4 klasa).

W NUMERZE

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Reklama

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y 

•
•

•
 D

W
U

TY
G

O
D

N
IK

 B
E

Z
P

ŁA
TN

Y 
•

•
•

 D
W

U
TY

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y 

•
•

•
 D

W
U

TY
G

O
D

N
IK

 B
E

Z
P

ŁA
TN

Y 
•

•
•

 D
W

U
TY

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

FOT. A. WITOR

Zwycięski początek sezonu Black Devils!Obchody 74 rocznicy bitwy i 
wyzwolenia Axel  przez 1 Polską 
Dywizję Pancerną

Ekspertka: zwracajmy uwagę,  
co kryje się za produktem „eko” 
czy „bio” 

STR. 6

STR. 11

STR. 23

Przydatne kontakty w Holandii
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Punktualnie o godzinie 14:30 
zabrzmiał pierwszy gwizdek sę-
dziego, który dla obu ekip ozna-

czał początek sezonu oraz walkę 
o pierwsze pucharowe punkty! Od 
samego początku było co oglądać 
- po zawodnikach obu zespołów 
było widać „głód” piłki oraz chęć 

sportowej rywalizacji, czego przy-
czyną była ponad dwumiesięczna 
przerwa w rozgrywkach.

Gospodarze w pierwszych 
dwudziestu minutach próbowali 

długo utrzymywać się przy piłce, 
wykonując większą ilość podań, 
jednak bezskutecznie, gdyż blok 
defensywy The White Boys prze-
rywał każdy atak już na 20-25 
metrze od bramki Jakuba Micha-
laka. Mając optyczną przewagę 
drużyna gospodarzy nie potrafiła 
znaleźć drogi do objęcia prowa-
dzenia w meczu, co wykorzystali 
podopieczni trenera Pawła Se-
mika.

Po wcześniejszych nieuda-
nych kontrach nadeszła ta z 
dwudziestej trzeciej minuty 
spotkania - idealne pięćdzie-
sięciometrowe cross’owe po-
danie Roberta Czeberaka za 
linię obrony przeciwników wy-
korzystał Christian Pluta! Pie-
kielnie szybki prawoskrzydłowy 
zostawił kryjącego obrońcę za 
swoimi plecami i mając przed 
sobą tylko bramkarza, płaskim 
strzałem w krótki róg dał pro-
wadzenie swojemu zespołowi.

Wynik niestety utrzymał 
się jedynie niecałe 5 minut, po-
nieważ napastnik V.V. Raams-
donk wyrównał stan meczu 
bezpośrednim strzałem z rzutu 
wolnego z około 25 metrów. 

Do końca pierwszej połowy 
wynik nie uległ zmianie, gwa-
rantując, że obie ekipy będą 
chciały zgarnąć całą pulę, a 
mianowicie 3 punkty za zwy-
cięstwo!

Warto odnotować, że trener 
Semik wykorzystał w pierwszej 
połowie oraz z początkiem 
drugiej aż dwie zmiany zawod-
ników - niestety wymuszone, 
gdyż kontuzji mięśniowej do-
znał Łukasz Witor oraz Marcin 
Walkiewicz. W ich miejsce na 
boisku pojawili się kolejno - 

Bartłomiej Lorenowicz i Daniel 
Dzik.

Polscy piłkarze zaczęli pro-
wadzić grę od początku drugiej 
części meczu, wymieniali wię-
cej podań między formacja-
mi oraz utrzymywali się przy 
piłce zdecydowanie dłużej, niż 
w pierwszych 45 minutach. 
Swoje okazje miał Bartosz 
Kądziela, Kacper Nonckiewicz 
oraz Christian Pluta, lecz nie 
potrafili pokonać bramkarza 
gospodarzy.  

Rywale odpowiedzieli dwo-
ma bardzo groźnymi sytuacja-
mi, gdzie po rzucie rożnym z li-
nii bramkowej piłkę wybił Piotr 
Rudnicki, a później ponownie z 
linii bramkowej piłkę zdołał wy-
bić Jakub Grzywaczewski!  

Na zegarze wybiła 68 mi-
nuta, czyli moment, w którym 
(jak się później okazało) padła 
zwycięska bramka dla The 
White Boys Waspik!

Kolejne podanie za linię 
obrony otrzymał Christian Plu-
ta, który ponownie wykorzystu-
jąc swoją szybkość, płaskim 
podaniem wzdłuż pola karne-
go perfekcyjnie obsłużył będą-
cego w pełnym biegu Bartka 
Lorenowicza, który swoim 
debiutanckim występem oraz 
golem dał prowadzenie i osta-
tecznie zasłużone 3 punkty dla 
swojej drużyny.

Do końca meczu oba ze-
społy miały swoje okazje, lecz 
po 90 minutach wynik 2:1 dla 
gości stał się faktem!

Warto wspomnieć, iż od 
78 minuty polscy piłkarze mu-
sieli radzić sobie w dziesiątkę, 
ponieważ trzy zmiany zawod-
ników zostały już dokonane, a 

kolejny mięśniowy uraz zawod-
nika uniemożliwił dalsze kon-
tynuowanie spotkania.

Reasumując: zespół Pawła 
Semika wywalczył 3 punkty w 
swoim pierwszym meczu o Pu-
char Holandii KNVB! Walecz-
ność, determinacja oraz dąże-
nie do wyznaczonego celu to 
najistotniejsze aspekty, które 
zdecydowały o wygranej nad 
drużyną V.V. Raamsdonk.

Z pewnością wsparcie licz-
nej grupy kibiców pomogło pol-
skim zawodnikom w uzyskaniu 
ostatecznego rezultatu, za co 
bardzo dziękujemy!!!

Kolejne pucharowe zma-
gania, a mianowicie mecz na 
własnym boisku, odbędzie się 
z drużyną SV Capelle.

BLACK DEVILS

TEKST/FOT. PRZESŁANE PRZEZ 

BLACK DEVILS

V.V. Raamsdonk - The White 
Boys Waspik - 1:2 (1:1)

Gole:
Pluta – 23’

Lorenowicz - 68’

Skład The White Boys Waspik:
Michalak – Grzywaczewski, 
Czeberak (K), Walkiewicz 

(46’ Dzik), Kolodziej - Pluta, 
Wiśniewski, Rudnicki, Kądziela 
– Nonckiewicz (76’ Krzywda) – 

Witor (22’ Lorenowicz)

Manager: M.Zylka
Trener: P.Semik

Kierownik: J.Mardeusz

Nasza Holandia

Reklama
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Zwycięski początek sezonu Black Devils!

FOT. K. JADECKI 

FOT. K. JADECKI  

FOT. K. JADECKI  
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Spawacz TIG. Dla naszego 
klienta w Swifterbant poszukuje-
my doświadczonych TIG spawa-
czy. Oczekiwania: Uprawnienia do 
spawania 141 TIG, Doświadcze-
nie w spawaniu RVS, Znajomość 
rysunku technicznego warunek 
konieczny, Znajomość języka an-
gielskiego lun holenderskiego, 
Własne zakwaterowanie w Swi-
fterbant lub okolicach. Oferuje-
my: Stawka godzinowa od 13 do 
15 euro uzależnione od doświad-
czenia i umiejętności. Zatrudnie-
nie w oparciu o umowę o prace, 
Możliwość rozwoju zawodowego, 
Ubezpieczenie zdrowotne. Osoby 
zainteresowane prosimy o przesy-
łanie aplikacji z dopiskiem: Spa-
wacz. Adres e-mail: zeewolde@
vkve.nl.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy pra-
ce fizyczne w kilku zakładach, 
wybierz odpowiedni dla siebie: 
przenoszenie worków i pojemni-
ków, załadunek i rozładunek w 
firmie zajmującej się produkcją 
przypraw oraz proszków spożyw-
czych (stawka 9.33 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 
września 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/.

Pomocnik na budowie. 
United People Polska Sp. z o.o 
wpisana do agencji zatrudnie-

nia pod numerem 18581. Dla 
naszego klienta w Holandii po-
szukujemy pomocników do pra-
cy na budowie. Nie wymagamy 
wcześniejszego doświadczenia. 
Wymagana jest komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego lub holenderskie-
go. Mile widziane prawo jazdy. 
W przypadku grup wystarczy, że 
jedna osoba będzie znała język 
lub miała prawo jazdy. Zarobki: 
450-480 euro netto tygodnio-
wo. Darmowe zakwaterowanie 
zapewnione przez pracodawcę. 
Praca od zaraz. Zainteresowa-
nych ogłoszeniem zachęcamy 
do przesłania CV na adres rekru-
tacja@utdpeople.pl. Telefon kon-
taktowy: +48 61 6781 005. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobo-
wych Dz. U. 2016 r. poz. 922.

Pakowanie papryki. Mid-
denmeer bez znajomości języka 
możliwa sezonowa praca przy 

pakowaniu papryki. Firma Tem-
poline z siedziba w Hoofddorp 
poszukuje dla swojego klienta w 
Middenmeer osob do pracy przy 
papryce. Praca od zaraz na okres 
3 miesięcy. Stawka to 9,22 euro 
brutto za godzinę. Wprowadzamy 
także system bonusowy. Zainte-
resowane osoby prosimy o przes-
lanie CV na adres: praca@p-tem-
poline.nl z dopiskiem PAPRYKA.

Prace fizyczne. OPONY pra-
ca fizyczna Amsterdam- atrak-
cyjne zarobki . Szukasz pracy w 
Holandii? Zapoznaj się z ofertą 
Agencji Pracy TPM i prześlij do 
nas swoje CV lub formularz zgło-
szeniowy! Poszukujemy osób 
chętnych do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzą: prace 
fizyczne w firmie zajmującej się 
recyklingiem opon. Praca polega 
na sortowaniu, klasyfikowaniu 
opon oraz układaniu /przenosze-
niu ich na palety i regały – BEZ 
DOŚWIADCZENIA W BRANŻY! 
Praca w systemie 4-zmianowym, 
czyli: 2 dni na rano, 2 dni na po-
południe, 2 dni na zmianę nocną, 
2 dni wolnego. Wymagania: pra-
wo jazdy kat. B. Agencja Pracy 
TPM oferuje:zakwaterowanie, 

ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), zarobki ca 325 
euro netto/tydzień (42h pracy w 
tygodniu). CHARAKTER PRACY: 
praca od sierpnia 2018. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem OPONY 
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/.

MALARZ PRZEMYSŁOWY. 

IJMUIDEN (HOLANDIA). Holender-
ska firma poszukuje doświadczo-
nych pracowników do piaskowa-
nia, a następnie malowania rur i 
konstrukcji stalowych do pracy w 
gminie Holandia Północna. Start: 
10.09.2018. Mile widziane grupy 
2-3-osobowe (auto na grupę i min. 
1 osoba z komunikatywnym języ-
kiem obcym). WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stanowisku, 
certyfikat VCA, min. podstawowa 
znajomość języka obcego (an-
gielski/ niemiecki/ niderlandz-
ki), mile widziane własne auto. 
OFERTA: holenderska umowa o 
pracę, stawka 12,50-13,50 EUR 
netto/godzina, cotygodniowe 
wynagrodzenie, zakwaterowanie 
zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, waka-
cyjne/rezerwowe. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt: biuro: 
+48 864711471, Paulina: +48 
573313366 (lub SMS), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „MALARZ PRZEMYSŁO-
WY - IJMUIDEN”).

Pracownik produkcji. Pra-
ca na stanowisku jako pracownik 
linii produkcyjnej przy pakowaniu 

Nasza Holandia

PRACA

Reklama
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PRACA

produktów spożywczych. Praca 
dla osób, które chcą zostać w 
Holandii na długi okres czasu. 
Liczba miejsce pracy: 2 stano-
wisk pracy. Miejsce pracy: Holten. 
Stawka wynagrodzenia 11.35 
euro brutto. Liczba godzin: 38-
44 tygodniowo. Możliwość nad-
godzin: Nie, stale godziny pracy. 
Praca na zmiany: Tak. Dodatek 
zmianowy: Tak. Praca na długi 
okres czasu, min 1 rok. Znajo-
mość języka Angielskiego: Tak, 
min. B2. Zakwaterowanie: wła-
sne lub Abeos. Transport: własne 
lub Abeos. Ubezpieczenie: własne 
lub Holland Zorg. Początek Pracy: 
a.s.a.p. Wymagania: chęć do pra-
cy na stale i długi okres czasu, 
znajomość języka angielskiego, 
prawo jazdy, mile widziane wła-
sne zakwaterowanie, doświad-
czenie jako pracownik produkcji, 
dokładność i sumienność w pra-
cy, oferta dla pracowników z UE. 
Jesteś zainteresowany/a? Proszę 
o przeslanie CV w języku angiel-
skim lub niderlandzkim na adres 
michal.banach@abeos.nl; w ty-
tule wiadomości proszę wpisać 
VIV/HOL.

MONTER KONTENERÓW. 
Rotterdam. Magdalena Arbe-
idsbemiddeling poszukuje mon-
tera do naprawy kontenerów 
morskich z doświadczeniem w 
spawaniu mig mag oraz cieciu 
palnikiem. Zapewniamy prace na 
stale, od 40 do 46 godzin tygo-
dniowo. Stawka startowa to 14e. 
Własne zakwaterowanie oraz 
transport do pracy wymagane. 
Nadgodziny płatne 125 procent, 
soboty 150 procent. Praca na 
stale. Podczas trwania kontraktu 
odkładają się wszystkie możliwe 
rezerwy: wakacyjne, urlopowe 
itd. proszę pisać na: info@magda-
lenapraca.nl lub dzwonić pod nr: 
06-43887292 Kvk: 70754071. 

CIEŚLA - PRACA NA PRE-
FABRYKACJI. Holenderska 
firma poszukuje cieśli do pracy 
na prefabrykacji w okolicy miej-
scowości EINDHOVEN. Doświad-
czenie na prefabrykacji jest 
plusem, ale nie jest wymogiem 
koniecznym. WYMAGANIA: ko-
munikatywna znajomość języka 
obcego (angielski/ niderlandzki/ 
niemiecki u min. 1 z 2 osób), go-
towość do podjęcia długotermi-
nowej współpracy, praca zgodnie 
z przepisami BHP, umiejętność 
szybkiego uczenia się i chęć 
podnoszenia kwalifikacji, buty 
ochronne, auto mile widziane. 
OFERTA: legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę o 
pracę, stawka podlega negocjacji 
(zależna jest od umiejętności i 
doświadczenia, ustalana jest bez-

pośrednio z pracodawcą), cotygo-
dniowe wynagrodzenie, ubranie 
robocze oraz narzędzia zapewnia 
pracodawca, zakwaterowanie 
zorganizowane i opłacone przez 
firmę (pokoje 1-osobowe), dar-
mowe ubezpieczenie. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt: 
biuro: +48 864711471, Pauli-
na: +48 573313366 (lub SMS), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „PREFABRYKA-
CJA - HOLANDIA”).

MONTER / TECHNIK 
KLIMATYZACJI. IRLANDIA, 
BELGIA, HOLANDIA. Irlandzka 
firma poszukuje doświadczo-
nych techników/monterów kli-
matyzacji do pracy na terenie 
Holandii, Belgii i Irlandii. Odde-
legowanie do Belgii, Holandii 
możliwe po przepracowaniu 4 
tygodni na terenie Irlandii (wy-
móg aby firma Irlandzka otrzy-
mała irlandzkie potwierdzenie 
ubezpieczenia A1). Praca w 
Belgii lub Holandii w systemie 
rotacyjnym - 3 tygodnie pra-
cy/5 dni wolnego. WYMAGA-
NIA: min. 3 lata doświadczenia 
na w/w stanowisku (split, VRF, 
VRV, chillers), min. podstawo-
wa znajomość języka angiel-
skiego, umiejętność czytania 
rysunku technicznego, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane refe-
rencje. OFERTA: irlandzka umo-
wa o pracę, stawka podstawo-
wa 18 EUR/godzina, supervisor 
od 25 EUR (nadgodziny, soboty, 
niedziele extra płatne), cotygo-
dniowe wynagrodzenie, min. 
50 godzin pracy tygodniowo, 
zakwaterowanie w 1-osobo-
wym pokoju (Irlandia - 75 EUR/
tydzień, Holandia i Belgia - bez-
płatnie), w przypadku pracy 
na terenie Holandii lub Belgii 
- dieta 200 EUR/tydzień,  auto 
firmowe + paliwo. Jeżeli jesteś 
zainteresowany podjęciem tej 
pracy proszę o przesłanie CV 
w języku angielski na adres: 
cv@ch-24.com (w tytule maila 
wpisz: „monter klimatyzacji 
- Irlandia”), +48 864711471 
(biuro Craft Hunt 24), +48 573 
313 366 (Paulina), +48 511 
790 286 (Paweł). W razie pro-
blemów z połączenie proszę o 
wiadomość SMS - oddzwonimy.

Lakiernik. Agencja Pracy 
TPM poszukuje lakierników 
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 TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-
wej, legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę 
godzinową dla LAKIERNIKA 10 
euro NETTO. CHARAKTER PRACY: 
praca na dłuższy okres. Osoby za-

interesowane prosimy o przesła-
nie CV z dopiskiem SAMOLOTY 
na adres: info@theperfectmatch.
pl lub info@tpmwork.com Kon-
takt telefoniczny pod numerem 
+48618205550 (Certyfikat nr 
2318). Prosimy o zawarcie w apli-
kacji zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych zawartych 
w mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 Tar-
nowo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Spawacz TIG. The Perfect 
Match poszukuje spawacza TIG 
do pracy w Holandii. Wymaga-
nia: umiejętność czytania rysun-
ku technicznego, min. 2 letnie 
doświadczenie w pracy spawa-
cza metodą, znajomość języka 
angielskiego lub niemieckie-

go. Agencja Pracy The Perfect 
Match oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, ca 13-
15 euro brutto/h. CHARAKTER 
PRACY: praca na dłuższy okres 
od zaraz. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV w języku 
angielskim lub niemieckim z do-
piskiem SPAWACZ TIG na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
kontakt pod numerem telefonu 

Reklama
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PRACA

(+48) 618205550. Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplikacji 
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/.

M A L A R Z - P I A S K A R Z . 
12,50-13,50 EUR netto/h + 
darmowe zakwaterowanie i 
ubezpieczenie. Holenderska fir-
ma poszukuje doświadczonych 
pracowników do piaskowania, a 
następnie malowania rur i kon-
strukcji stalowych do pracy w 
gminie Holandia Północna. Miej-
sce: Ijmuiden. Start: 10.09.2018. 
Mile widziane grupy 2-3-osobowe 
(auto na grupę i min. 1 osoba 
z komunikatywnym językiem 
obcym). WYMAGANIA: doświad-
czenie na w/w stanowisku, cer-
tyfikat VCA, min. podstawowa 
znajomość języka obcego (an-
gielski/ niemiecki/ niderlandz-
ki), mile widziane własne auto. 
OFERTA: holenderska umowa o 
pracę, stawka 12,50-13,50 EUR 
netto/godzina, cotygodniowe 
wynagrodzenie, zakwaterowanie 
zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, waka-
cyjne/rezerwowe. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt: 
biuro: +48 864711471, Pauli-
na: +48 573313366 (lub SMS), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „MALARZ PRZE-
MYSŁOWY - IJMUIDEN”).

Malarz przemysłowy. PIL-
NE! MALARZ PRZEMYSŁOWY OD 
ZARAZ! Holenderska firma po-
szukuje doświadczonych pracow-
ników do piaskowania, a następ-
nie malowania rur i konstrukcji 
stalowych do pracy na projekcie 
TATA STEEL w okolicach AM-
STERDAMU. Mile widziane grupy 
2-3-osobowe (auto na grupę i 
min. 1 osoba z komunikatywnym 
językiem obcym). WYMAGANIA: 
doświadczenie na w/w stanowi-
sku, certyfikat VCA (SCC nie jest 
akceptowane), min. podstawowa 
znajomość języka obcego (an-
gielski/ niemiecki/ niderlandz-
ki), mile widziane własne auto. 
OFERTA: holenderska umowa o 
pracę, stawka 12,50-13,50 EUR 
netto/godzina, cotygodniowe 
wynagrodzenie, zakwaterowanie 
zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, waka-

cyjne/rezerwowe. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt: 
biuro: +48 864711471, Pauli-
na: +48 573313366 (lub SMS), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „MALARZ PRZE-
MYSŁOWY - AMSTERDAM”).

PRODUKCJA NAKRĘTEK I 
OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH. 
Szukasz pracy na produkcji w 
Holandii? Zapoznaj się z ofertą 
Agencji Pracy TPM i prześlij do 
nas swoje CV lub formularz zgło-
szeniowy! Poszukujemy osób 
chętnych do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą: prace pro-
dukcyjne w firmie zajmującej się 
produkcją nakrętek oraz różnego 
rodzaju opakowań plastikowych 
Są to prace proste nie wymaga-
jące żadnego doświadczenia. 
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), 
stawka 10.21 euro brutto/h. 
CHARAKTER PRACY: praca od 
września 2018. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem NAKRĘTKI 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). 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/.

MONTER REGIPSÓW. 
HOLANDIA. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych mon-
terów regipusów do pracy w re-
jonie Limburgia. Mile widziane 
grupy 2-osobowe. WYMAGANIA: 
doświadczenie na w/w stano-
wisku, własne narzędzia, dobra 
znajomość języka obcego (jed-
na osoba na parę, druga- min. 
poziom podstawowy), auto (1 
na parę), certyfikat VCA oraz nu-
mer SoFi mile widziane. OFERTA: 
holenderska umowa o pracę, 
stawka 13 EUR netto/godzina, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie zapewnione i 
opłacone przez pracodawcę (po-

koje 1-osobowe), darmowe ubez-
pieczenie. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt: Paulina: +48 
573313366 (w godzinach 9-15, 
później prosimy o SMSy), Paweł: 
+48 511790286 (w godzinach 
9-15, później prosimy o SMSy), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „MONTER REGIP-
SÓW - HOLANDIA”).

Order picker. Praca na ma-
gazynie w centrum logistycznym. 
Kandydat musi mieć doświad-
czenie w pracy przy zbieraniu 
zamówień, odporność na stres 
i szybkości działania w zakresie 
swoich obowiązków. Pracownik 
na podstawie poleceń z zestawu 
słuchawkowego będzie zbierał 
produkty z magazynu, kompleto-
wał zamówienie oraz przygotowy-
wał zamówienie do dalszej dys-
trybucji. Liczba miejsce pracy: 4 
stanowiska pracy. Stawka: 11.68 
euro za godzinę. Miejsce pracy: 
Heerenveen. Liczba godzin: 38-
50 tygodniowo. Możliwość nad-
godzin: Tak. Dodatek zmianowy: 
Tak. Praca na okres: na 1 rok 
lub dłużej. Praca na zmiany: Tak. 
Znajomość języka Angielskie-
go: Tak, poziom B1. Zakwatero-
wanie: Pracownika lub Abeos. 
Transport: Pracownika lub abe-
os. Początek Pracy: do ustalenia. 
Wymagania:  chęć do pracy na 
długi okres czasu, prawo jazdy i 
transport do pracy mile widzia-
ne, własne zakwaterowanie mile 
widziane, znajomość języka an-
gielskiego (poz. B1), oferta dla 
pracowników z UE. Aplikowanie 
na ofertę pracy: Proszę o przesla-
nie CV na adres michal.banach@
abeos.nl w tytule wiadomość pro-
szę wpisać LID/HER. CV proszę 
wysłać tylko w języku angielskim 
lub niderlandzkim.

Produkcja kanapek. Fir-
ma Tempoline z siedziba w 
Hoofddorp poszukuje dla swo-
jego klienta osób do pracy przy 
produkcji kanapek. Praca od 
zaraz na okres min. 6 miesięcy.  
Stawka to 9,69 euro brutto za 
godzinę. Zainteresowane osoby 
prosimy o przeslanie CV na ad-
res: praca@p-tempoline.nl z dopi-
skiem: KANAPKI.

Prace produkcyjne w za-
kładach przemysłu spożyw-
czego. Szukasz pracy na pro-
dukcji? Zapoznaj się z ofertami i 
aplikuj lub skontaktuj się z nami 
telefonicznie. Oferujemy prace 
krótkoterminowe, jak i długo-
okresowe. U nas każdy znajdzie 
coś dla siebie! Poszukujemy 
osób chętnych do pracy w Ho-
landii. W skład oferty wchodzą: 

prace produkcyjne w zakładach 
zajmujących się produkcją ziół 
i przypraw. Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). CHARAKTER PRACY: 
praca od września 2018. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem PRODUK-
CJA na adres: info@theperfect-
match.pl LUB info@tpmwork.
com LUB rejestrację poprzez 
formularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt te-
lefoniczny pod numerem +48 61 
820 55 50 (Certyfikat nr 2318). 
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 do rozmowy z wybra-
nymi osobami. www.tpmwork.
com.

Praca fizyczna. Praca w 
Almere od zaraz. Dla klienta w 
Almere poszukujemy pracow-
ników do pracy fizycznej. Praca 
polega na natryskowym myciu / 
czyszczeniu szyb szklarni. WYMA-
GANIA: własne zakwaterowanie 
w Almere lub okolicach, podsta-
wowa znajomość języka angiel-
skiego lub holenderskiego,  do-
bra kondycja fizyczna, brak lęku 
wysokości. OFERUJEMY: zatrud-
nienie na długi okres czasu, wy-
nagrodzenie w wysokości 11,00 
brutto euro + 4,98 procent ADV. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
wysłanie CV z dopiskiem ALME-
RE na adres zeewolde@vkve.nl.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy pra-
ce fizyczne w kilku zakładach, 
wybierz odpowiedni dla siebie: 
przenoszenie, załadunek i rozła-
dunek elementów w firmie zaj-
mującej się produkcją sufitów 
akustycznych (stawka 9.20 euro 
brutto/h). Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). CHARAKTER PRACY: 
praca od września 2018. Osoby 

CIĄG DALSZY ZE STR. 5

Zbliża się czas obchodów 74 
rocznicy wyzwalania miast i 
wsi holenderskich spod oku-
pacji hitlerowskich Niemiec. 
Nam, Polakom, nie wolno 
zapomnieć, że u boku wojsk 
amerykańskich, kanadyjskich i 
angielskich walczyli nasi roda-
cy, w tym żołnierze 1 Polskiej 
Dywizji Pancernej pod dowódz-
twem legendarnego gen. Sta-
nisława Maczka. Jest to powód 
do dumy, ale jednocześnie 
zobowiązuje nas do pamięci o 
tamtych wydarzeniach.

W powojennej Holandii ślady 
udziału Polaków w wyzwoleniu 
kraju utrwalali mieszkańcy w ka-
mieniach pomników, w schludnie 
utrzymanych cmentarzach woj-
skowych i kultywowaniu tradycji. 
Uroczystości upamiętniające te 
wydarzenia to 4 i 5 maja, podczas 
obchodu dnia pamięci narodowej 
oraz rocznicy zakończenia II wojny 
światowej w Holandii.

Niezależnie społeczności lo-
kalne tradycyjnie organizują uro-
czystości w rocznice wyzwolenia 
swych miast, szczególnie kiedy 
związane było to z walkami zbroj-
nymi. Monumenty, nazwy ulic i 
placów dają temu świadectwo.

Pragnę zwrócić uwagę Czytel-
ników na małe miasteczko Axel 
leżące niedaleko granicy z Belgią 
w gminie Terneuzen. To tutaj w 
krwawym boju trwającym 5 dni 
(16-20 września) żołnierze z 9 
Batalionu Strzelców Flandryjskich 

dowodzonych przez ppłk. Zdzi-
sława Szydłowskiego oraz załogi 
czołgów z 1 P.D.P. samodzielnie 
opanowali rejon Axel i część za-
chodniego brzegu dolnej Skaldy 
(Schelde), ułatwiając tym samym 
wojskom 1. Armii Kanadyjskiej 
późniejsze działania wojenne u 
ujścia zachodniej odnogi tej rzeki. 
Przejęcie kontroli nad tym obsza-
rem przez aliantów umożliwiło 
dostęp transportów wojennych 
do portów w Antwerpii, Ganda-
wie i Terneuzen. O trudności tego 
przedsięwzięcia niech zaświadczy 
fakt, że walki trwały tam do 8 li-
stopada.

Mijają lata, odchodzą w natu-
ralny sposób weterani, więc to my 
- przybyli do tego kraju ich rodacy, 
starajmy się włączyć w kultywo-
wanie tradycji i dobrego imienia 
Polaka, za które oni płacili krwią, 
a często własnym życiem. 

Jak w latach ubiegłych za-
praszamy rodaków do Axel, aby 
oddać hołd tym, którzy walcząc za 
wolność waszą i naszą wpisali się 
do historii Holandii, wzbudzając 
wdzięczność i szacunek.

Program obchodów - 21 
września (piątek) 2018 roku:

- 13.30 Uroczystość pod po-
mnikiem „Polski Krzyż” Hulsterse-
weg  pod Axel - wystąpienia, skła-
danie kwiatów i wieńców,

- 16.30 Uroczystość na 
cmentarzu wojskowym w Axel, 
Burchtlaan - wystąpienia, składa-
nie kwiatów i wieńców.

W imieniu organizatorów za-
prasza Tomasz Z. Sawicki.

ŹRÓDŁO: KOMUNIKAT PRASOWY

Obchody 74 rocznicy 
bitwy i wyzwolenia 
Axel  przez 1 Polską 

Dywizję Pancerną

FOT. FREEIMAGES.COM / NIKARETEKU
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PRACA

zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem PRACA FI-
ZYCZNA na adres: info@tpmwork.
com LUB rejestrację poprzez 
formularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt te-
lefoniczny pod numerem +48 61 
820 55 50 (Certyfikat nr 2318). 
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 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Pracownik produkcji. Opis 
pracy: Poszukujemy pracownik 
do pracy na produkcji karmy dla 
zwierząt. Praca w firmie na dłuż-
szy okres czasu z stałymi godzi-
nami (praca zmianowa). Liczba 
miejsce pracy: 1 stanowiska 
pracy. Stawka: 11.99 euro brut-
to. Miejsce pracy: Hattem. Liczba 
godzin: 40 tygodniowo. Możli-
wość nadgodzin: Tak. Dodatek 
zmianowy: Tak. Praca na okres: 
długi okres. Praca na zmiany: 
Tak (dwie zmiany). Znajomość 
języka Angielskiego: Tak. Zakwa-
terowanie: Pracownika w okolicy 
Hattem lub firmowe. Transport: 
Pracownika lub firmowe. Począ-
tek Pracy: nabór trwa. Wymaga-
nia:  chęć do pracy na produkcji, 
siła fizyczna, znajomość języka 
angielskiego (poz. B1), oferta dla 
pracowników z UE. Aplikowanie 
na ofertę pracy: Proszę o przesla-
nie CV na adres michal.banach@
abeos.nl, w tytule wiadomość 
proszę wpisać SPF/HAT.

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 sierpnia 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/.

Pomocnik lakiernika. 
Agencja Pracy TPM poszuku-
je pomocników lakiernika do 
pracy w Holandii. Jest to praca 
w trakcie, której masz szan-
sę zdobyć doświadczenie przy 
przygotowaniu i malowaniu 
samolotów. Wymagania: do-
świadczenie przy malowaniu 
lub przygotowaniu do malowa-
nia samochodów czy pojazdów 
użytkowych lub doświadczenie 
przy przygotowaniu lub malo-
waniu przemysłowym. Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwate-
rowanie, ubezpieczenie zdro-
wotne, 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 (zwa-
nym CAO), stawkę godzinową 
dla POMOCNIKA LAKIERNIKA 
8.50 euro NETTO. CHARAKTER 
PRACY: praca na dłuższy okres. 
Osoby 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). Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mo-
jej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Pracownik fizyczny. PRA-
CA OD ZARAZ! PRACOWNIK 
FIZYCZNY - HOLANDIA. Holen-
derska firma poszukuje pracow-
ników fizycznych do kopania ro-
wów i układania krawężników 
w rejonie LIMBURGIA. Mile wi-
dziane grupy 2-osobowe (min. 
1 osoba komunikatywny język 
obcy, auto na parę). WYMAGA-
NIA: min. podstawowa znajo-
mość języka obcego (angielski/ 

niemiecki/ niderlandzki), dobra 
kondycja fizyczna, gotowość do 
podjęcia pracy „od zaraz”, mile 
widziane własne auto. OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka 11,25 EUR netto/godzi-
na, cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie zorganizowane i 
opłacone przez pracodawcę, dar-
mowe ubezpieczenie. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt: 
biuro: +48 864711471, Pauli-
na: +48 573313366 (lub SMS), 

e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „PRACOWNIK FI-
ZYCZNY - NL”).

Prace produkcyjne w za-
kładach przemysłu spożyw-
czego. Szukasz pracy na pro-
dukcji? Zapoznaj się z ofertami i 
aplikuj lub skontaktuj się z nami 
telefonicznie. Oferujemy prace 
krótkoterminowe, jak i długo-
okresowe. U nas każdy znajdzie 
coś dla siebie! Poszukujemy osób 

chętnych do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą: prace pole-
gające na pakowaniu oraz sorto-
waniu produktów na taśmie pro-
dukcyjnej w zakładach przemysłu 
spożywczego (między innymi 
pakowanie kiełbas, szaszłyków, 
sortowanie produktów, przekła-
danie gotowych produktów do 
kartonów). Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-

we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). CHARAKTER PRACY: 
praca od września 2018. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem PRODUK-
CJA na adres: info@theperfect-
match.pl LUB info@tpmwork.com 
LUB rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
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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 
do rozmowy z wybranymi osoba-
mi. www.tpmwork.com.

MALARZ-PIASKARZ. VLIS-
SINGEN (NL). OD 27.08.2018. 
Holenderska firma poszukuje 
doświadczonych pracowników 
do piaskowania, a następnie 
malowania rur oraz konstrukcji 
stalowych. Miasto: Vlissingen. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, certyfikat 
VCA, komunikatywna znajomość 
języka obcego, własne auto, 
gotowość do podjęcia pracy od 
27.08.2018. OFERTA:  holen-
derska umowa o pracę, stawka 
od 12 EUR netto/godzina (pod-
lega negocjacji-sam zaproponuj 

stawkę podstawową), darmowe 
ubezpieczenie, zakwaterowanie 
zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
wakacyjne/rezerwowe. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt: 
biuro: +48 864711471, Paulina: 
+48 573313366, Paweł: +48 
511790286.

Praca na produkcji. Opis 
pracy: Praca przy produkcji słody-
czy, pianek i cukierków. Pracow-
nik będzie miał zadanie przygo-
towanie mieszanki do produkcji, 
uzupełnienie mieszanki i barni-
kow. Nadzór i kontrola na pro-
dukcja. Liczba miejsce pracy: 1 
stanowiska pracy. Stawka: 11.41 
euro za godzinę. Miejsce pracy: 
Almelo. Liczba godzin: 36-42 ty-
godniowo. Możliwość nadgodzin: 
Tak. Dodatek zmianowy: Tak. Pra-
ca na okres: na 1 rok lub dłużej . 
Praca na zmiany: Tak (3 zmiany). 
Znajomość języka Angielskiego: 
Tak. Zakwaterowanie: Pracowni-
ka w okolicy Almelo. Transport: 
Pracownika. Początek Pracy: 
do ustalenia. Wymagania:  chęć 
do pracy na długi okres czasu, 
własny transport do pracy, zna-
jomość języka angielskiego (poz. 

B2), doświadczenie w pracy na 
produkcji min. 6 m-cy, oferta dla 
pracowników z UE. Aplikowanie 
na ofertę pracy: Proszę o przesla-
nie CV na adres michal.banach@
abeos.nl, w tytule wiadomość 
proszę wpisać IND/Almelo. CV 
proszę wysłać tylko w języku an-
gielskim lub niderlandzkim.

Spawacz MIG-MAG. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje osób do 
pracy w Holandii. Jest to oferta 
pracy skierowana do spawaczy 
aluminium MIG-MAG. Wymaga-
nia: doświadczenie przy obróbce 
blach aluminiowych o grubości 
1-10mm, doświadczenie w bu-
dowaniu jachtów, uprawnienia 
spawacza MIG-MAG, umiejętność 
czytania rysunków technicznych, 
znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego w stopniu ko-
munikatywnym, prawo jazdy kat. 
B. 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 16 euro brutto na godzi-
nę. Charakter pracy: praca od 
sierpnia na dłuższy okres czasu. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem MI-
G-MAG na adres: info@theper-
fectmatch.pl LUB info@tpmwork.
com 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/.

Lakiernik. Agencja Pracy 
TPM poszukuje osób do pracy w 
Holandii. Jest to praca polega-
jąca na malowaniu powierzchni 
jachtów. Masz doświadczenie w 
pracy lakiernika? Aplikuj koniecz-
nie! Wymagania: doświadczenie 
w pracy lakiernika samochodo-
wego LUB lakiernika jachtów, 
znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego w stopniu ko-

munikatywnym, prawo jazdy kat. 
B. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, pracę od poniedziałku 
do czwartku (w godzinach od 13 
do 2), każdy piątek wolny, staw-
kę 13 euro brutto na godzinę, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-
wej, legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO). Charakter 
pracy: praca od sierpnia na dłuż-
szy okres czasu (nawet 2 lata). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem LA-
KIERNIK na adres: info@theper-
fectmatch.pl LUB info@tpmwork.
com 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/.

MALARZ-PIASKARZ. AM-
STERDAM. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych 
pracowników do piaskowania, 
a następnie malowania rur i 
konstrukcji stalowych do pra-
cy na projekcie TATA STEEL 
w okolicach AMSTERDAMU. 
Start: 10.09.2018. Mile widzia-
ne grupy 2-3-osobowe (auto na 
grupę i min. 1 osoba z komu-
nikatywnym językiem obcym). 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, certyfikat 
VCA (SCC nie jest akceptowa-
ne), min. podstawowa znajo-
mość języka obcego (angielski/ 
niemiecki/ niderlandzki), mile 
widziane własne auto. OFERTA: 
holenderska umowa o pracę, 
stawka 12,50-13,50 EUR net-
to/godzina, cotygodniowe wy-
nagrodzenie, zakwaterowanie 
zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobo-
we), darmowe ubezpieczenie, 
wakacyjne/rezerwowe. Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: biuro: +48 864711471, 
Paulina: +48 573313366 (lub 
SMS), e-mail: cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać „MALARZ 
PRZEMYSŁOWY - AMSTER-
DAM”).

PRACA
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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 - LICEN-
CJONOWANE PRZEWOZY BUSEM 
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48 
601380539, www.przewozycon-
nect.pl. Oferujemy przewozy kom-
fortowymi busami 9 osobowymi 
na trasie Polska - Holandia. Nie-
wątpliwą zaletą podróży jest sto-
sunkowo krótki czas przejazdu, 
ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów pod 
wskazany adres od DRZWI do 
DRZWI. Trasy przejazdu planowa-
ne 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 Polski. 

Świadczymy usługi w zakresie 
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 samochodu 
z kierowcą lub bez. Jeśli masz ja-
kieś pytania zadzwoń lub napisz. 

Nauka: Jezyk holenderski 
AMSTERDAM. Nauczycielka jezy-
kow polskiego i holenderskiego 
z kilkunastoletnim doswiadcze-
niem udziela prywatnych lekcji 
holenderskiego indywidualnie i w 
malych grupach (w Amsterdamie, 
blisko centrum) na wszystkich 
poziomach, rowniez w ramach 
przygotowan do egzaminow NT2. 
Szczegolowe informacje pod nu-
merem 0655775148.

Meble – kupię/sprzedam: 
Mebline NL - Najtańsze meble w 
Holandii. Sklep internetowy www.
mebline.nl. Oferujemy Państwu 
bardzo szeroki asortyment mebli 
wysokiej klasy, które charaktery-
zują się nowoczesną linią wzorni-
czą i doskonałą jakością wykona-
nia. Zapewniamy: Szeroką gamę 
produktów, meble doskonałej ja-
kości w szerokiej palecie kolory-
stycznej oraz wzorniczej. 100 pro-

cent bezpieczeństwa transportu. 
dostawa własnym taborem na 
terenie Polski, a także w ramach 
indywidualnych zamówień zagra-
nicznych. Kompleksową obsługę 
po sprzedaży, pomoc w monta-
żu mebli, odpowiedź na każde 
pytanie techniczne oraz pytania 
dotyczące pielęgnacji mebli. 
Nowe meble z pełną gwarancją, 
fabrycznie nowe produkty, objęte 
dwuletnią gwarancją. Przystępne 
ceny za najwyższą jakość. Sze-
roka oferta mebli w najlepszych 
cenach. W razie pytań zaprasza-
my do kontaktu mailowego bądź 
telefonicznego: Tel. kom. +48 
733 760 700, Tel. kom. +48 
733 780 700, E-mail: biuro@
mebline.nl, Pon. - Pt.: 8:00 - 
17:00, Sob.: 8:00 - 12:00. ZA-
PRASZAMY DO ZAKUPU!!!

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 zamieszka-
nia nie mogą przyjeżdżać do 
siedziby Centrum Rozwoju Oso-
bistego w Białymstoku, urucho-
miamy konsultacje psychologa 
przez Skype. Umożliwiają one 
uzyskanie wsparcia w sytu-

acjach trudnych, konfliktowych, 
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 wy-
najmujesz 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 występujący 

Nasza Holandia

OGŁOSZENIA DROBNE
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w czynnościach związanych z 
nieruchomościami wymaga bar-
dzo dobrej znajomości przepisów 
prawa nieruchomości. Kancelaria 
Adwokacka Arslan & Arslan ma 
znakomite doświadczenie w tej 
dziedzinie. Wspieramy najemców 
i potrafimy im doradzić praktycz-
nie i szczegółowo. Służymy także 
wsparciem, gdy dochodzi do nie-
oczekiwanego sporu, na przykład 
przy procedurach wypowiedzenia 
umowy najmu lub eksmisji. *Po-
magamy między innymi przy: 
Procedurach między wynajmują-
cym a najemcą, Wypowiedzeniu 
umowy najmu, Przygotowywa-
niu umowy najmu, Problemach 
windykacyjnych, Doradztwie i 
procedurach dotyczących zmian 
umowy najmu, Interpretacji i 
zastosowaniu umów najmu, Pro-
blemach uciążliwości najemców, 
Sporach 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.

Transport – oferuję: Wolne 
miejsca do POLSKI NAJTANIEJ. 

Podkarpackie, Wielkopolskie, 
Dolnośląskie, Lubuskie, Święto-
krzyskie, Łódzkie, Małopolskie, 
Śląskie, Opolskie. POLSKA 0048-
516496652 HOLANDIA 0031-
68488678. 5ty przejazd GRATIS, 
atestowane fotele, nowe samo-
chody, wifi, klimatyzacja, najlepsi 
kierowcy z wieloletnim doświad-
czeniem, często podwójne obsa-
dy, szybkie mikrobusy busy oraz 
duże busy z DVD, ubezpieczenie 
podczas podróż, najkrótszy czas 
przejazdu, uprzejmi, profesjo-
nalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC 
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, 
NAZWISKO, DATĘ PLANOWANE-
GO WYJAZDU, NUMER TELEFONU 
ORAZ DOKŁADNY Łódzkie, Wiel-
kopolskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Podkarpac-
kie. 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. 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 Holandii, transport 

zorganizowanych grup z dowol-
nych miejsc oraz w dowolnych 
terminach, transport z miejsca 
zamieszkania bezpośrednio pod 
wskazany adres, atrakcyjne ceny, 
zniżki dla dzieci do 15 lat, spokoj-
ną i komfortową podróż. Nasza 
firma dysponuje nowoczesną 
flotą około 75 pojazdów, która 
na bieżąco jest modernizowa-
na. Wszystkie nasze samochody 
znajdują się w nienagannym sta-
nie technicznym. 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 pań-
stwo transportu na terenie Ho-
landii, Niemiec, Belgii? Dobrze 
trafiliście. Oferuje bezpieczny 
transport z adresu pod adres w 
rozsądnej cenie. Przewóz maksy-
malnie dla 4 osób komfortowym 
samochodem w miłej atmosfe-
rze. Prowadzę obsługę lotnisk 
Eindhoven, Weeze, Dortmud. 
Oferuje dojazdy do urzędów, le-
karzy, na dyskoteki-Luna, Shuf-
fle,Geldern i inne. Usługa także 
dotyczy zakupów (również w 
godzinach nocnych i weekendy), 
także pomoc w małych przepro-

wadzkach, oraz wszelkie inne 
według potrzeby klienta. Ceny do 
negocjacji, dla stałych klientów 
duże rabaty. Lokalizacja Cuijk 
koło Nijmegen. Postaw na spraw-
dzonych, zaoszczędzisz pieniądze 
i nerwy. Pozdrawiam. Telefon: 
Dzwoń każdego dnia o każdej po-
rze +31687323783.

Transport – oferuję: Trans-
port z Holandii do Polski? Dzwoń: 
660-322-166. Busy z 2017 roku 
zapewnią Ci bezpieczny i szybki 
przejazd. Wyjeżdżasz do Holan-
dii? Masz pilny wyjazd do Belgii? 
Musisz być zaraz w Niemczech 
albo we Francji? Zapisz ten nu-
mer i dzwoń teraz. Z Polski: 
660-322-166, z zagranicy: 0048-
660-322-166. Albo wyślij SMS – 
oddzwonimy. Nasze samochody 
wożą tanio, komfortowo i na miej-
sce. Renault Trafic z roku 2017, 
najmocniejszy silnik, nowe opony 
Michelin, dwustrefowa klimaty-
zacja, ładowarka do smartfonu/
tabletu dla każdego, podłokietnik 
przy każdym siedzeniu, siedziska 
dla dzieci. Na miejsce wozi do-
świadczony i ugodowy kierowca. 
Nasza trasa i terminy: Holandia 
– Polska: w piątek i poniedziałek 
około godziny 18.00. Polska – 
Holandia: we czwartek i niedzie-
lę około godziny 6.00. Trasa do 

Holandii trwa około 12 godzin. 
Zaczynamy w Toruniu, a odbie-
rzemy Cię z dowolnego miejsca w 
północno-zachodniej Polsce. Re-
welacyjna cena: 60 Euro! Czemu 
warto jechać z nami do Holan-
dii? 1. Jedziemy z miejsca, które 
wskażesz, prosto do celu. 2. Masz 
wiele własnego miejsca w 9-oso-
bowym busie o najwyższym stan-
dardzie. 3. Jedziesz bezpiecznie, 
bo doświadczony kierowca do Re-
nault Trafica z 2017 roku założył 
najlepsze opony, Michelin. 4. Za-
wieziemy Twoje bagaże i paczki. 
5. Gwarantujemy ładowarki do 
komórek, dwustrefową klimaty-
zację, przyciemniane szyby i pod-
łokietniki osobne dla każdego. 6. 
Jeśli jedziesz w grupie i zapytasz 
o rabat, to na pewno dostaniesz. 
7. Wystawiamy paragon lub FV – 
jedziesz legalnie, a po rozliczeniu 
podatku możesz oszczędzić 23 
procent! Więcej na www.Szofer.
biz.

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: biuro@
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. 

Nasza Holandia

OGŁOSZENIA DROBNE

CIĄG DALSZY ZE STR. 9
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Za produktem "eko" czy 
"bio" nie zawsze kryje się 
produkt przyjazny dla śro-
dowiska. O tym, czym jest 
zjawisko zwane "greenwa-
shingiem", jak je rozpoznać 
i się go wystrzegać, opowia-
da w rozmowie z PAP dr Aga-
ta Rudnicka z Uniwersytetu 
Łódzkiego.

"Moda na bycie +eko+ spo-
wodowała, że część firm chce 
na tym skorzystać, niekoniecz-
nie tak naprawdę dostosowu-
jąc swoje wyroby do kryteriów, 
jakim powinny odpowiadać 
produkty przyjazne środowisku" 
- zwraca uwagę w rozmowie z 
PAP dr Agata Rudnicka z Wy-
działu Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Czasami firmy, świadomie 
bądź nie, wprowadzają konsu-
mentów w błąd informując o 
cechach, mających świadczyć o 
tym, że ich produkt jest przyjazny 
dla środowiska, że jest "eko" czy 
"bio". Mechanizm ten określany 
jest słowem "greenwashing", zaś 
potocznie mówi się na nie "eko-
ściema" czy "zielone kłamstwo".

"+Ekościema+ jest bardzo 
trudnym zagadnieniem dlatego, 
że trudno niekiedy odróżnić kon-
sumentowi, co jest prawdą, a co 
firmy koloryzują, nadając kształt 
+zielonego kłamstwa+" - podkre-
śliła ekspertka.

Zapytana o to, na co zwra-
cać uwagę przy codziennych za-
kupach - ekspert zaleca przede 
wszystkim sprawdzanie składu 
produktów i tego, czy posiadają 
one odpowiednie certyfikaty. "Tak 
naprawdę tylko te z certyfikatami 
i tylko te, gdzie w składzie jest 
jasno zaznaczone, jaki procent 
składników pochodzi np. z upraw 
organicznych, albo jaka część 
danego procesu została zrealizo-
wana z uwzględnieniem kryteriów 
środowiskowych, mogą być pod-
stawą do zaliczenia danego towa-
ru jako bioproduktu" - zaznaczyła 
dr Rudnicka.

Przypomniała, że na rynku 
funkcjonuje obecnie wiele certy-
fikatów wydawanych przez nieza-
leżne instytucje. Certyfikaty po-
twierdzają, że dany wyrób spełnia 
określone wymagania dotyczące 
składu albo etapu w procesie 
wytwarzania. Chodzi np. o proces 
barwienia w przypadku przemy-
słu odzieżowego, gdzie certyfikat 
Oeco Tex gwarantuje brak zawar-
tości substancji niebezpiecznych i 
niezdrowych dla człowieka.

Ekspertka radzi także, by kon-
sumenci zwracali większą uwagę 
na to, kto kryje się za produktem, 
i jak dana firma komunikuje o 

swojej strategii działania. Nieste-
ty czasem zdarza się bowiem, że 
firmy, korzystając z fali zaintereso-
wania takimi produktami, celowo 
albo nieświadomie nadużywają w 
komunikacji odwołania do właści-
wości prośrodowiskowych. Tym 
samym wprowadzają klientów w 
błąd.

Weryfikując producentów 
można rozpoznać, która firma 
działa w ramach odpowiedzial-
ności środowiskowej, i czy jej pro-
dukty spełniają określone wymogi 
i mogą być nazywane produktami 
ekologicznymi czy "bio". "Nato-
miast są też takie firmy, które 
tego procesu nie przeszły i tutaj 
ta +ekościema+ może się najczę-
ściej pojawić" - dodała.

Przykładem działań sugeru-
jących proekologiczny charakter 
przedsięwzięcia mogą być np. 
przemalowywane na zielono fasa-
dy firmowych budynków, zielone 
opakowania produktów czy fał-
szywe etykiety na opakowaniach, 
na których umieszczane są grafiki 
takie jak np. zielony listek czy ręce 
trzymające planetę. Mogą one 
sugerować, że dany wyrób jest 
przyjazny środowisku czy spełnia 
wymagania jakiejś organizacji, co 
nie znajduje potwierdzenia w rze-
czywistości.

Do takich działań zalicza się 
też m.in.: ukrywanie informacji o 
niekorzystnych cechach produktu, 
brak dowodów na temat tego, że 
dany produkt posiada cechy przy-
jazne środowisku czy nieprecyzyj-
ne opisy mogące wprowadzać w 
błąd.

Zdaniem dr Rudnickiej czasa-
mi firmy wprowadzają w błąd już 
na etapie nazewnictwa. Dużym 
problemem, również na polskim 
rynku, było wykorzystywanie okre-
ślenia "eko", "bio" czy "organic" 
na produktach tak różnych, jak 
choćby papier toaletowy, herbaty 
czy kosmetyki. Jeszcze kilka lat 
temu problemem było też wyko-
rzystywanie przez rozmaite firmy 
przedrostka "bio-" w nazwie.

"Klient kupujący produkty 
takiej firmy myślał, że nabywa 
produkty spełniające kryteria eko-
logiczne, a tak często nie było. Na 
szczęście te kwestie zostały ure-
gulowane przepisami unijnymi i 
teraz, żeby móc posługiwać się 
określeniem bio- na wyrobach, 
czy też wykorzystywać w nazwie 
firmy, trzeba spełnić określone 
kryteria" - wyjaśniła.

Ponieważ rynek produktów 
"eko" czy "bio" wciąż się rozwija, 
na konsumentów czyhają pułapki 
i haczyki, na które powinni być 
oni wyczuleni. Według ekspertki 
przykładem "ekościemy" mogą 
być np. działania firmy sprzedają-
cej energię, które komunikują, że 
jest ona ekologiczna i czysta, gdy 
tymczasem ta "ekologiczność" 

dotyczy zaledwie 1-2 proc. całej 
produkowanej energii. "Tutaj wi-
dzimy jednak zgrzyt, kiedy nadal 
98 proc. energii jest ze źródeł kon-
wencjonalnych" - dodała.

To samo dotyczy problemu 
transportu i elektrycznych samo-
chodów, które z jednej strony są 
bardziej przyjazne dla środowiska, 
ale z drugiej - do ładowania baterii 
wykorzystują energię pochodzącą 
ze źródeł konwencjonalnych, a nie 
odnawialnych.

"Możemy też wyobrazić so-
bie sytuację, w której firma rezy-
gnuje np. z plastikowych słomek 
na rzecz słomek papierowych, 
ale pakuje je pojedynczo w opa-
kowania plastikowe. Tu znów 
efekt środowiskowy jest zerowy, 
a jako konsumenci chcielibyśmy 
jednak, żeby ten efekt był pozy-
tywny dla środowiska" - podkre-
śliła ekspert.

Jak zauważa dr Rudnicka, 
coraz więcej konsumentów kry-
tycznie patrzy na to, co kupuje 
i zwraca uwagę, w jaki sposób 
jest to wyprodukowane i jak 
obciąża środowisko. Dlatego 
wciąż rośnie popyt i podaż pro-
duktów ekologicznych, a ich 
ceny maleją. Rynek produktów 
"eko" jest też coraz większy i 
obecnie zamiast poszukiwać np. 
ekologicznej żywności w specja-
listycznych punktach, coraz czę-
ściej można ją kupić w sklepach 
osiedlowych.

"W związku z tym, że tych pro-
duktów na rynku jest coraz więcej, 
ich cena zaczyna maleć, dzięki 
czemu osiągamy efekt skali. Bio-
rąc pod uwagę kilka ostatnich lat, 
to są takie produkty, których ceny 
zbliżyły się, a nawet wyrównały z 
produktami konwencjonalnymi" - 
zaznaczyła dr Rudnicka.

Według niej argument doty-
czący wyższych cen produktów 
"bio" czy "eko" nadal będzie obo-
wiązywał w przypadku bardziej 
luksusowych czy rzadkich produk-
tów, natomiast w przypadku tych 
codziennego użytku wydaje się, że 
już przestaje mieć znaczenie.

"Co więcej, nawet sklepy czy 
producenci, którzy zwykle ofero-
wali konwencjonalne rozwiązania: 
żywność, ubrania, też często decy-
dują się na wprowadzanie do swo-
jej oferty produktów +eko+ czyli 
np. odzieży z organicznej bawełny, 
czy żywności z upraw biologicznie 
odpowiedzialnych. Dlatego wyda-
je się, że nie jest to tylko trend, ale 
symptom rzeczywistych zmian na 
rynku, również na rynku polskim" 
- podsumowała dr Agata Rudnic-
ka z UŁ. 

PAP - NAUKA W POLSCE, KAMIL 

SZUBAŃSKI

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

Zdrowie i uroda

Reklama

Ekspertka: zwracajmy uwagę,  
co kryje się za produktem "eko" czy "bio" 
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Witam,

Pracuję w firmie na stałym 

kontrakcie. Z dniem 31.01.2017 

roku dostałem wypowiedzenie 

za porozumieniem stron z przy-

czyn ekonomicznych firmy bez 

żadnego okresu wypowiedzenia 

i jakiegokolwiek odszkodowania, 

ale nie podpisałem tego wypo-

wiedzenia. Mam pytanie: co mi 

się należy w takim wypadku? Czy 

firma musi mi wypłacić pensję za 

luty plus wakacyjne i zalegle dni 

urlopowe?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jak najbardziej, kiedy firma 

rozwiązuje z Panem umowę z 

winy firmy, to należy się Panu od-

szkodowanie (jeśli pracował Pan 

dłużej niż dwa lata). Odprawa wy-

nosi minimum 1/4 wcześniejsze-

go miesięcznego zarobku brutto. 

Jeśli przepracował Pan dłużej niż 

10 lat, to kwota zwiększa się do 

1/2 stawki miesięcznego wyna-

grodzenia brutto. Jeśli chodzi o 

wypowiedzenie, to zazwyczaj na-

stępuje ono minimum 1 miesiąc 

przed zwolnieniem, więc również 

i za ten okres pracodawca musi 

Panu wypłacić należność, jak i za 

wakacyjne, urlopowe oraz mie-

sięczną pensję za pracę.

Witam,

Mam pytanie, ponieważ mój 

mąż będzie właśnie rozliczał 

się z podatku w Belgii, gdzie 

pracuje już od 10 lat na warun-

kach belgijskich. Ja nie pracuję 

i razem z trójką dzieci mieszka-

my w Polsce. Co roku miał zwrot 

z podatku. A jak jest na chwilę 

obecną? Czy nadal może odli-

czyć mnie i dzieci? I co jeszcze 

może odliczyć? Czy może koszty 

podróży do Polski do rodziny? 

Czy coś się zmieniło? Pytam, po-

nieważ koledzy, którzy właśnie 

się rozliczyli, już mają dopłaty, 

a wcześniej również mieli zwroty 

podatku. Proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Nic nam nie wiadomo, jakoby 

coś miało się zmienić. Dalej Pani 

mąż może rozliczyć się wspólnie z 

Panią, korzystając z kwot wolnych 

od podatku na dzieci. Niestety 

kosztów zjazdów do Polski nie 

można odliczać.

Witam,

Wyjeżdżam do Holandii za 

dwa dni i podpisując u moje-

go pracodawcy w Polsce urlop 

bezpłatny i podpisując umowę 

w Holandii chciałem zacząć 

KRUS, by mieć ubezpieczenie 

w Polsce. Czytając artykuł do-

wiedziałem się, że nie ma takiej 

potrzeby i wystarczy druk E-106. 

Moje pytanie brzmi: gdzie mam 

go przedstawić, by mieć pełne 

ubezpieczenie zdrowotne w Pol-

sce pracując za granicą?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Ubezpieczenie zdrowotne bę-

dzie miał Pan w Holandii, jednak 

druk E-106 służyć będzie potwier-

dzeniu przed polskimi placów-

kami służby zdrowia, że jest Pan 

ubezpieczony w Holandii i na tej 

podstawie otrzyma Pan w razie 

czego pomoc zdrowotną bezpłat-

nie (podczas trwania zatrudnienia 

w Holandii).

Witam,

Ojciec mojego dziecka pra-

cuje w firmie pod Warszawą, 

jednak praca ta polega na wyjaz-

dach do Niemiec. Były partner 

nie płaci alimentów na nasze 

dziecko. Czy mogę ubiegać się o 

dodatek z Niemiec na dziecko?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Może ubiegać się Pani o zasi-

łek rodzinny z Niemiec na dziecko 

– Kindergeld, ponieważ należy się 

on prawnie właśnie Pani. Oprócz 

zasiłku istnieje możliwość ubiega-

nia się o dodatek do zasiłku – Kin-

derzuschlag.

Dzień dobry,

Mam pytanie. Utraciłam w 

Holandii swój dochód, bo pra-

cuję dużo mniej i zarabiam dużo 

mniej (z winy mojego uitzen-

dbureau), więc złożyłam wnio-

sek o „dofinansowanie” z UWV 

(uitkering). Otrzymałam go i ten 

proces trwa. Uitkering powin-

nam pobierać do sierpnia 2017 

roku, ale wracam do Polski, bo 

dostałam tam pracę (poszuka-

łam przez internet i cała proce-

dura odbyła się przez internet). 

I w związku z tym mam pytanie: 

mam zamiar nie wymeldowywać 

się z Holandii (bo mój mąż ma tu 

własne mieszkanie), płacić ubez-

pieczenie i zgłosić do UWV zmia-

nę pracodawcy - czy tak mogę? 

Czy to, że pracować będę w Pol-

sce, będąc zameldowaną tutaj 

(ten szczegół jest bardzo ważny) 

umożliwia mi dalsze pobieranie 

uitkering (czyli „dopłacania”)? 

Jeśli nie, to jest coś takiego jak 

transfer - wtedy mam uitkering 

przeniesiony do Polski (czy dofi-

nansowanie też?) tylko na 3 mie-

siące (to wiem), ale czy to działa 

również w przypadku znalezienia 

pracy (że UWV za pośrednictwem 

polskiego urzędu pracy będzie 

mi przez 3 miesiące dopłacał do 

tego, co zarobię w Polsce?) Za-

znaczam, że nie planuję powrotu 

do Holandii - wtedy oczywiście 

się wymelduję.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jak najbardziej może Pani 

pobierać zasiłek w Holandii i 

pracować w Polsce, gdyż UWV 

opracowało nowe formularze zy-

sków i strat, gdzie można wpisać 

polskiego pracodawcę , jednak-

że aby móc pracować w Polsce i 

pobierać holenderski zasiłek dla 

bezrobotnych, powinna Pani zgło-

sić transfer. Można go otrzymać 

na 3 miesiące.

Witam,
Jestem zameldowana i 

mieszkam w Niemczech od 
stycznia 2017 roku z młodszą 
córką, która chodzi tutaj do szko-
ły i na nią otrzymuję Kindergeld. 
W Polsce została starsza córka, 
na którą w Polsce nie otrzymuję 
500 plus. Czy będzie mi się nale-
żał na starszą córkę Kindergeld? 
Zaznaczę jeszcze, że na chwilę 
obecną jestem w trakcie szuka-
nia pracy. Czy jeśli Kindergeld na 
starszą córkę mi się nie będzie 
należał, to czy można ubiegać 
się w Polsce o 500 plus?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli starsza córka ma mniej 
niż 18 lat, to jak najbardziej na-
leży się również zasiłek na nią 
bezwarunkowo. W przypadku, 
gdy jest w wieku 18-25 lat, to wa-
runkiem jest jej uczęszczanie do 
szkoły.

Witam,
Mam kontrakt 0 godzin, pra-

cuję dla swojego pracodawcy 4 
lata i nie wypłaca mi on dni cho-
robowych twierdząc, że nie musi. 
Pytanie moje brzmi: czy ma pra-
wo do tego? Kontrakt mam niby 
co roku przedłużony, ale ostatnio 
rozmowę o kontrakcie miałem 3 
lata temu. I w solarisie mam wpi-
sane full time 38 godzin.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Sprawę tą trzeba wyjaśniać z 
pracodawcą. Wszystko powinno 
być zawarte w Pana umowie o 
pracę. Przeważnie pierwsze dwa 
dni chorobowego są niepłatne. 
Jeśli potrzebowałby Pan pomocy 
prawnej, to przesyłamy link do 
usług prawniczych: https://www.
prawnik.nl/.

Witam,
Czy mogę zasięgnąć porady, 

ponieważ czytam różne historie 
ludzi pracujących w Holandii, a 
teraz sam potrzebuję pomocy. 
Pracę przez agencję rozpocząłem 
01.08.2016 roku. 10.10.2016 
roku miałem wypadek w pracy 
- potrącił mnie wózek widłowy 
i spędziłem 3 tygodnie w szpi-
talu - cztery zabiegi w pełnym 
uśpieniu, przeszczep skóry na 
nodze, wstawiona sztuczna żyła. 
Na szczęście miałem ubezpie-
czenie. Jestem na chorobowym, 
agencja drugi raz przedłużyła ze 
mną umowę, ale tylko do koń-
ca kwietnia. Pytanie: czy mogą 
mnie zwolnić, kiedy jestem na 
chorobowym, a jeśli tak, to co 
dalej - czy mam jakąś ochronę, 
jakiś zasiłek, bo wrócę do domu 
bez pieniędzy, bez zdrowia i bez 
możliwości podjęcia jakiejś pracy 
ze względu na zdrowie. Nie ma 
wyników inspekcji pracy, a to już 
5 miesięcy. Ile to może trwać? 
Fabryka nie chce uznać winy (a 
była to ich wina - mam świadków) 
i ubezpieczyciel nie wypłaci mi 
odszkodowania. Co ja mam ro-
bić, gdzie się zgłosić, jak działać? 
Teraz lekarz zakładowy określił 
mi warunki pracy, że częściowo 
jestem zdolny do pracy i agencja 
szuka mi odpowiedniego zajęcia. 
Agencja mówi, że mam przycho-
dzić do pracy w ramach chorobo-
wego za te same pieniądze. Czy 
to jest zgodne z prawem? Z góry 
dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli chodzi o opinię lekarza 
zakładowego, to jeśli Pan się z nią 
nie zgadza, to może Pan się od 
niej odwołać. Jeśli lekarz stwier-
dził częściową zdolność do pracy, 
a agencja taką pracę zapewnia, 
to musi Pan do niej pójść. Agen-
cja ma prawo wypłacać Panu 
należność tak, jakby był Pan na 
chorobowym. Jeśli chodzi o za-
kończenie kontraktu, to może Pan 
wnioskować o dalsze chorobowe 
do UWV (można je przenieść do 
Polski).

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

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••
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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!

Skorzystaj
Jeśli podołasz

Z ludzkiej pieśni

uwielbienia wieczności

w doczesnym istnieniu

z ocalenia domu

by go nie zabrakło nikomu

z podwórka poezji ciszy

z ocalenia

każdej ludzkiej duszy

z piękna natury

z totalizmu Kultury 

z własnej

codziennej powinności

dla wszystkich ludzi

w prawie miłości

Czym się różni żaba od 
najbardzieja? 

- Żaba jest cała zielona, a naj-
bardziej na brzuchu!

Skąd wyjeżdża czołg? 
- Czołg wyjeżdża znienacka.

W sądzie: 
- Czy oskarżony był już kara-

ny? 
- Tak, za konkurencję. 
- Za konkurencję się nikogo 

nie karze! A co oskarżony robił? 
- Takie same banknoty jak 

mennica państwowa.

Na lotnisku celnik do pa-
sażera: 

- Czy ma pan coś do oclenia? 
- Nie, nie mam. 
- Jest pan pewien? Co w ta-

kim razie robi za panem ten słoń 
z chlebem na uszach? - upiera się 
celnik. 

- Proszę pana, to moja spra-
wa, z czym jem kanapki!

Na budowie, podczas 
szkolnej wycieczki:

- Bardzo ważne jest noszenia 
kasków. Znałam chłopca, który 
nie nosił kasku. Pewnego dnia 
spadła mu cegła na głowę i zabiła 
go na miejscu. Znałam też dziew-
czynkę, która chodziła w kasku 
i gdy spadła jej cegła na głowę, 
uśmiechnęła się i poszła dalej.

Na to odzywa się Jasiu:
- Ja ją znam. Mieszka w na-

szym bloku. Do tej pory chodzi w 
kasku i się uśmiecha.

Siedzi sobie facet w ba-
rze i czyta gazetę, a przed 
nim stoi zupa.

Do baru wpada drugi facet 
strasznie głodny. Patrzy i widzi 
ze tamten pierwszy czyta gazetę 
i w ogóle nie pilnuje zupy. Bie-
rze łyżkę i zaczyna jeść. Je i je 
aż na dnie widzi - leży grzebień. 
Tak go ten grzebień obrzydził, że 
zwymiotował. W tym momencie 
pierwszy podnosi głowę znad ga-
zety i pyta:

- Co, pan też doszedł do grze-
bienia?

Wsiada kanar do autobu-
su i mówi: 

- Bileciki do kontroli! 
- Nie mam - mówi pasażer. 
- Nie? To teraz będzie koszto-

wało 70 złotych. 
A pasażer na to: 
- Od koników nie kupuję!

- Mężczyzna w żółtych 
slipkach ma natychmiast 
opuścić teren pływalni - 
wrzeszczy ratownik.

- A dlaczego mam wyjść ?
- Bo pan sika.
- Przecież wszyscy to robią...
- Ale tylko Pan z trampoliny.

Pan Malinowski notorycz-
nie spóźniał się do pracy. 
Pewnego dnia jego szef po-
wiedział: 

- Ja rozumiem, że pan ma 
rodzinę na utrzymaniu, ale jeśli 
jeszcze raz spóźni się pan do 
pracy, będę zmuszony pana wy-
rzucić. 

Następnego dnia pan Mali-
nowski budzi się, patrzy a tu już 
dziewiąta. Myśli co tu zrobić, żeby 
szef go nie wylał. Wpadł na po-
mysł, że pójdzie do dentysty, wy-
rwie sobie zęby, a szefowi powie, 
że miał straszny ból zębów i mu-
siał pilnie pójść do dentysty. Tak 
też zrobił, z gdy był już na miejscu 
dentysta pyta go: 

- Co rwiemy? 
- Najlepiej jedynki i dwójki - 

odpowiada mu Malinowski. 
- Ale może lepiej tam z tyłu, 

żeby były mniej widoczne... 
- Niech pan rwie - ponagla Ma-

linowski. 

Po zabiegu Malinowski pyta 
dentystę: 

- To ile płacę? 
- Normalnie biorę 200, a że 

dziś niedziela, to biorę 300...

Kowalskiego ugryzł ko-
mar.

Mężczyzna najpierw złapał 
owada, a po chwili przyjrzawszy 
się mu wnikliwie, wypuścił. 

- Dlaczego to zrobiłeś? - pyta 
żona. 

- Nie mogłem go zabić - odpo-
wiada smutno Kowalski - w jego 
żyłach płynie teraz moja krew!!!

Przychodzi koń do baru i 
mówi:

- Proszę piwo bez soku. 
Barman na to:
- Bez jakiego znowu soku? 
- Może być malinowego - od-

powiada koń.

Jeśli powiesz kłamstwo 
bez chwili zastanowienia 
dam Ci dychę. 

- Jak to dychę? Przecież obie-
całeś dwie!

Dzwoni klient do masarni: 
- Czy pierś z kurczaka pan 

ma? 
- Mam. 
- A czy łopatkę pan ma? 
- Mam. 
- A świński ryj pan ma? 
- Mam. 
- No to musi pan śmiesznie 

wyglądać.

Rok 1497. Płynie sobie 
statek piracki straszliwego 
kapitana „Rudobrodego”. 
Nagle na horyzoncie pojawia 
się statek towarowy. Majtek z 
bocianiego gniazda woła:

- Kapitanie statek towarowy 
na horyzoncie!

- Dobra jest! Podajcie moją 
czerwoną koszulę!

Kapitan założył koszulę, do-
konali abordażu, straszliwej rzezi 
i statek był ich. Płyną dalej. Nagle 
na horyzoncie pojawia się drugi 
statek towarowy. Majtek z bocia-
niego gniazda woła:

- Kapitanie statek towarowy 
na horyzoncie!

- Dobra jest! Podajcie moją 
czerwoną koszulą!

Znów założył koszulę, doko-

nali abordażu, straszliwej rzezi i 
statek był ich. 

Po kilku takich „akcjach”, je-
den z marynarzy pyta:

- Kapitanie! Dlaczego na „ak-
cje” zawsze zakłada pan czerwo-
ną koszulę?

- Bo jak napadamy na sta-
tek, to mogą mnie przecież 
ranić, a na czerwonej koszuli 
nie widać plam krwi. A gdy nie 
widać, że kapitan jest ranny, to 
duch załogi nie upada i wszyscy 
walczą jak lwy!

W tym momencie majtek z 
bocianiego gniazda woła:

- Kapitanie 12 brytyjskich 
statków wojennych!

- Dobra jest! Podajcie moje 
brązowe spodnie.

Kelner pyta nowo przyby-
łego do baru klienta:

- Co pan pije?
- Codziennie rano szklankę 

soku owocowego, miksturkę na 
łupanie w krzyżu, a w sobotę kufel 
piwa w gronie przyjaciół.

- Chyba nie zrozumieliśmy 
się do końca - mówi uprzejmie 
kelner. - Pytałem, co by pan 
chciał?

- Mój Boże... Chciałbym być 
bogaty, mieć domek nad morzem, 
podróżować po świecie...

- Może jeszcze raz zadam py-
tanie: Czy chce się pan napić?

- Czemu nie... a co pan ma?
- Ja? Niewiele. Kłopoty. Dru-

żyna, której kibicuję przegrała, 
kiepsko mi tu płacą, doskwiera 
mi samotność...

Żona wypytuje męża, któ-
ry wrócił późno do domu:

- Gdzie byłeś tak długo? 
- Musiałem zostać w pracy. 
- To tylko twoja wersja, a masz 

alibi? 
- Potwierdzenie 100 pracow-

ników. 
- Typowa zmowa. 
- Tu jest ich pisemne oświad-

czenie. 
- Poświadczenie nieprawdy.

Wchodzi pacjent do leka-
rza i pyta.

- Przepraszam doktorze, do 
której dzisiaj pan przyjmuje?

- Do tej - mówi lekarz, poka-
zując lewą wewnętrzną kieszeń 
marynarki.
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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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